
OVOS MINISTROS
----------------------------------------------------�--------------------

ESCOLHIDOS JÁ-ARANHA, pARA A FAZENDA; JOSÉ AMERICO,
.' .' VIACÃO; MASCARENHAS DE MORAIS, GUERRA;

.

E JOÃO GOULART. TRABALHO·
."RIO, 29 (V. A.) - Quan- I

ocorreu em relação a alguns Mascarenhas de Morais e A POSIÇÃO DE JOSE'
I As conversações que mante- Mas, em outras declara-I ção, entretanto, dependerla

do dizemos que o Srã Ge- dêles, e que, em consequên- Jango Goulart estão esco- AMÉRICO ve com o Catete, por inter- ções levanta o sr. José A- de uma prévia visita do go-tútío Vargas já se fixou I cia, tenha havido aceitação lhido pelo presidente da Re- A posição do sr. José A- médio do senador Rui Car- mérico o veu: as coisas não vernador aos demais Esta-
'naqueles quatros nomes, is- da parte dos próceres visa- pública, dependendo tudo mérico está praticamente neiro, são ainda flutuantes, chegaram ao terreno con- dos assolados pela sêca.
so não significa que tenham I dos. o mais do êxito das demar- 1 esclarecida depois que veio como ele próprio diz, sem creto simplesmente porque DE MALAS PRONTAS
sido feitos convit�s ou mes= O fato é um só: os Srs. ches �ue. em consequência: à imprensa, em declaraç?es, objetivo .concretó, como ele ele, tanto quanto o sr. O�- João Pessoa, 29 (V. A.)
mo sondagens, corsa que so Aranha J o s é Americo, se farão, I o governador da Paraíba, I ainda afirma, valdo Aranha, somente acei- - Divulga à imprensa 10-,

tará a cooperação direta cal, que o sr. José Amêrico, ...()�()�(>�o._.()o _(>._.(>....()�()_()_('.
. �

'I
com o sr. Getúlio Vargas na de Almeida, só aceitaria oc

OlRETOF I� c

O
.

D·' base de um programa, de convite do Presidente da"I b d t mais antigo .e-

�,� um plano de administração. República, para ocupar oRu ens e -
·

d 5 C
•

" c fiO e • atarlna E para o governador da Pa- Ministério da Viação, se
Arruda Ramol

_ 'c raíba, esse plano refere-se permanecer o atual secretá-

,. GERENTE. I c, An.O
- XXXIX 'particularmente ao proble- dado de seu govêrno.

_

o mavdo Nordeste, à solução Ao que apuramos (} go-

I Domingos F.

! � 11 676 , da '1>o\ítica da sêca, cujos vernador José Américo já
de A'quino i n..

c,
metodos de combate decla- está de malas prontas para

6 ra superados. .

seguir viagem rumo ao Rio
-..__,�--� .O_O_O_fl_<)_O_ • f_:_.._,_- -------.,.--------.,...------::::--:------.---.

- - ---�--------- .;__...;.=_________ Espera-se assIm que 01'- de Janeiro, devendo perma-
Ediçlo de hoje - 8 pága. Florianópolis, Quinta-.feira, 30 de Abril de 1953 Cr$ 1.00 mula ele suas idéias em re- I necer na Capital da Repú-

- ......--------------------------------- ---'-- _.----.-------------------------�----�------- latório, para que sejam as: blica cêrca de um mês. A
mesmas adotadas e possa viagem do chefe do Exe.cu
vir ele a ser o seu execu- tivo. paraíbano está previs
tor à frente do Ministério ta para a próxima sexta-feio
da Viação: Essa formula•. ra.

!

EstudenresGOLPE DE ES_TADO
em greve

Projetado' Por Oficiais Reformados (V�E:'� �OI�!��:e:E, u��
di: .' greve de estudantes na ci-

. ,. izern- que os oficiais refor-
. .

d CI f d P li
.

1 1" dade se-mineira de Vargí-filho de Seyd Kashani, po- SaSSll110 o re e e o icia �re,sas pe a po reia em

Vir-I mados estavam; projetando
deroso dirigente religioso do Irã, general de brigada tu de do assassin io. .

um golpe de estado para nha, em sinal de protesto
M h d Af htI contra a majoração dos in-

muçulmano, foi detido pela o amme s ar oos.
Um porta-voz do governo

fins desta semana, assim co-

O d tid M t f Kas g'ressos nos cinemas.
polícia, acusado de curnpli- e I o us a a -

disse que o crime fói come-II mo o seque.stro do C�e.fe do
h
.,

d 50 E d - Apesar da intervençãocidade no sequestro e as- an i, e uma as pessoas tido como -vingança e com o
sta o MaIOr da PolICIa e o. , .

.

.
. I Ch f d P 1"" da polícia, ao que se dívul-

objetivo de intimidar ao re-
e e ·e o reia mtermo. '. .

ga, contínua o movimento,
gimento do Primeiro-Minis- Por sua vez, o dr.

Mazaf-I verificando-se manifesta-
tro Mossadegh. Acrescentou far Baghai, d1eputado da 0- ções de rua. Os donos de
que Afshartoos havia acon- posição acusou o govêrno cinema já teriam concorda
selhado o Primeiro-Minis-I de estar efetuando deten- do em conceder um abati
tro a afastar 136 oficiais do

I

ções baseadas em acusações menta de 50 por cento aos
exército do serviço ativo. sem fundamento .e de tortu- alunos de todos os estabele
Iriformações publicadas rar os presos ,para obter cimentos de ensino da cida-

pela imprensa, entretanto, "confissões". I de.

Abortado, Quando
TEERÃ, 29 U. P.) - O

Notas Políticas

x

Engana-se redondamente
o órgão l.rmeuseano quan
do afirma que a bancada do
P. S. D., na Assembléia é
de 18, ,mais um ou menos

um.

A da U. D. N., que era dt'
13, agora é de 13 menos um.

A do P. S. D. é de 18. Sem
pre foi de 18. Com 18 che

gará a.ó fim da legislatura,
'!e nada houver de novo no

Eront. Se houver, chegará
ao término dos tra"balhos
com 19, com 20· e até mais
deputados. Com 17, nunca!
A garantia disso está no go
v·êrno que aí está, divorcia
do 'do povo e, portanto, dos
seus legítimos repre:;;entan
teso

Aquele menos um do jor
nal palaceano é uma indire
ta ofensiva e cretina, já re

pelida cavalheirescamente
por quem pretende atingir.
A impermeabilidade mental

x de certos jornalistas de alu-
x guel,. que tanto servem a A

Queixou-se S. Exa., o sr. contra B, como a B contra
governador de que, se os A, não alcança a elegância
seus orçamentos são maio-. de certos gestos. E' preciso,
res que os dos govêrnos pas- pois, falar-lhe linguagem
sados, o custo das utilida- transparente, assim: - O
des e o prêço da mão . de deputado Siqueira Belo é do
obra vieram anular essa P. S. D. e nunca pensou em

vantagem. sair do P. S. D. O que êle
S. Exa., para se defender, não pode, e nem deve, é es

poderia ainda alegar outros tar diariamente desmentin.
motivos. Vejamos um caso do intrigas desclassificadas
objetivQ. Em discurso re- de quem, aqui aportanto de
cente, disse S. Exa. que ad- fundilhos gastos, já se sen

quirira gado vacum em mui- te com direito de duvidar

to. maior quantidade do que I das tradições � da dignida-
t...iio;lI,oi��."'_._- .

admJni�tração passada. de de -homens' dé bem:
'.

Em dois anos de govêrno,
o sr. Iríneu Bornhausen te

ve à sua disposição, mais di
nheiro do que o sr. Nerêu

Ramos, em dez anos de ad

ministração.
Já no exercício de 1951, o

atual governante teve mar

gem para abrir créditos es

peciais e extraordinários em

cêrca de cem milhões de

cruzeiros. Os saldos orça-
'mentários de dez anos, so

-mados, não deram .essa vul
tosa quantia ao sr. Nerêu
Ramos.

.

Como este mundo é cheio
de compensações, acontece

que, o sr. Bornhausen, ar

recadandQ cem vezes mais,
realizou mil vezes menos;

anualmente.
Jogando com esses dados

positivos e, negativos, os

curiosos da matemática al

cançarão, como diferença,
percentual entre esses dois

govêrnos, nada menos de

996%. Dêsse número, a

quase totalidade (cêrca de
816%), corre. à conta da
incompetência administrati
ca do atual governador.
Apesar disso, S. Exa_

acha que do pouco tem fei
to muito!

x x

_"

\
.

x

Assinalamos, ontem, que
na sua visita à terra natal,
o sr. Bornhausen inaugurou
obras federais, autarquicas,
municipais e particulares.
Acrescentamos que ne

nhuma realização estadual
fôra inaugurada em Itajaí.
Houve, de fato, um engano
da nossa parte, que nos á
pressamos a corrigir: foi
inaugurado o Grupo Esco
lar Gaspar Morais.
Esse grupo, que se ergue

,

à. entrada da terra de Lau
ro Müller foi construido pe
lo govêrno Aderbal R. da
Silva e esperou dois anos

pela presença do' sr. Irineu
Bornhausen para inaugurá
lo.

x

Todos nós nos recordamos
que. em janeiro de 1951, ha
via fartura de leite na Ca

pital. Agora, quem quiser
obter um litro, deve amanhe
cer na fila, aí pelas 4 horas

da madrugada. Ainda as

sim, se chegar na fila dos

postos
.

em décimo lugar,
perderá o tempo e o sacrifí
cio. Se o gado aumentou, o

leite' diminuiu.
Eis aí, outra vêz, .em ple

no. bnilho 'li fÓ'rinula bor
nhauseana de do pouco fa
zer muito!

x x

x

A batata desapareceu do
mercado. Porque? Dizem

que a Coa.p adquiriu o esto

que para o Rio Grande do
Sul, Diante disso, repita
mos, em paráfrase, Antônio
Carlos: -- Acabemos com a

Coap antes que a Coap aca

be conosco!
E já que não há batata

no mercado, porque o go
vêrno não vai plantá-la?

x x

Com o sr. Jânío Qlladros

J'O'r-N LISTA I �t�Po�!��v �� _�,rcl'ir,!�!� "�!!OQ"a-
K A. � . o prefeito Jânio Quadros

I
dros, segundo os quais o

recebeu finalmente, ontem. atual prefeito não vacilaria
o processo rel'ativo ·às COll- um segundo sequer em pu

tas do ex-prefeito Paulo uir �s irregularidades.apon-
BELO HORIZONTE, 29

I
Lauro. Os circulos políti- tadas na administração do

(V. A.) - Em acórdão da cos locais, atentos ao assur(- .;;1'. Paulo Lauro, cujas con-

2a. Câmara Criminal do Tri- ; to, lembram os discursos Las foram rejeitadas pela
bunal de Justiça, foi confir-

.

pronunciados na campanha Câmara Municipal.
mada a sentença do juiz Jo-l .

ão Martins de Oliveira, que : ....()....()....().�()._.().-.()....()....()....()��(.

absolveu o jornalista Ita-I
O R'ISO DA CIO'ADI;';nar Faria, crítico de arte do

I ...

L....

Assinatura,
·L.M_

00· Emprestimo· do Eximbank
NOVA IORQUE, 29 (U. nado depois de amanhã,

P.) - Um membro da dele- quinta-feira, nesta capital.
gação do Ministério da Fa- O acôrdo provisório rela
senda do Brasil informou tivo a êsse empréstimo, que.
que, depois de amanhã, servirá para. liquidar a di

quinta-feira, será assinado vida comercial atrasada do
em Washington, o contrato Brasil para com os Estados
de um crédito de 300 mi- Unidos, havia sido conclui- seria o responsável pelo pa
lhões de dólares, que con- do a 21- de fevereiro passa- gamento do empréstimo. Em
cede o Banco de Exporta- do. O total dessa dívida é definitivo a responsabili
ção e Importação àquele calculado em perto de 400 dade, acredita-se foi dividi
país, para a liquidação de milhões de dólares. da entre o Tesouro e o Ban-
seus débitos em dólares a Pelos termos do acõrdo, ( co.

exportadores norte-amerí- Brasil se compromete a pa-

canos. gar um juro de 3% por cen-

QUE HOUVE NO BRASIL to ao ano sôbre êsse em-

Conquanto o referido cré· préstimo e reembolsá-lo a

dito houvess·e sido aprovado partir de setembro vindou

a 21 de fevereiro, a assina- 1'0.

tura foi retardada, ao que Nos círculos comerciais, iib�olvido
parece, por discrepâncias no a notícia da próxima assina-

Brasil, quanto a se a amor- tura dêsse acôrdo foi i.·ece

tização do mesmo, em um bida com viva satisfação.
período de três anos e çom Com efeito, começava a ha

um juro de 3% por cento ao ver preocupação' nesses

ano - deveria efetuar-se meios pelo atraso -na conclu

diretamente pelo Ministério
.:la Fazenda ou por media- .>...O....O_O_O_P

�ão do Banco do Brasil.

são definitiva do acôrdo
atraso que teve sua causa

principal, soube-se em bos
fonte, mas dificuldades le
gais: O problema era sabei
quem do Tesouro brasilei
ro ou do Banco do Brasil

Monumento .à
Imiirensa Livre

Sabe-se que o assunto se

resolveu fazendo com que
) Banco e o Ministério par
tilhassem a responsabilida
de da amortização.

"Diário de Minas", no pro-
.

j AI" 'd
I

cesso contra e e movI o pe-

lo maestro Bosmans:NOVA IORQUE, 29 (U.
P.) O M"unumento de

Jolin Peter Zenger foi de- teve início

SOBE O CRUZEIRO
Nos circulos da Bolsa de

Valores se salient�u que a

moeda brasileira - o cru

zeiro - havia experimenta
do alta; ontem, depois de se jornais, como uma advertên- capital, Itamar Faria afir-

saber que o co�trato seria cia contra a censura em to- mau "que Bosmans não fez
firmado nesta semana. ,An- do o mundo. Zenger, um outra coisa senão charlata
�eriol'mênte, estava sendo imigrante alemão e proprie- uismo" em nosso meio musi.
cotado a' 2,06 .centavos nor- -

t5.rio de jornal em 1735 foi cal. O mesmo belga ingreste-americanos, e ontem su-

biu para 2,35, e se espera
:lbsolvido em um julgamen- sou em juizo, sendo no en-

'-lu e experimente uma nova to das acusações de que se tanto.o jornalista absolvido,
alta, depois da assinatura estaria imiscuindo em as- com o que não concordou o

do acôrdo. suntos governamentais. As querelante, recorrendo ao
CONFIRMA A DELEGA- acusações se' originaram de' Tribunal de Justiça. O acór-
CIA DO TESOURO .

t

WASHINGTON 29 (U. reportagens que publIcou dão, porém, confirma a sen-

P.) - A Delega�ia do Te-I
discutindo atitudes oficiais. tença de primeira instância, .

souro Brasileiro de Nova Os dirigentes de jornais pois ficou provado que não IIorque anunciou que o acôr- norte-americanos declara- houve o ânimo delibejraldo I:lo definitivo prevendo a l'am que, se êle houvesse de ofender e sim de fazer
concessão do Brasil de um 'd d d' t' , .' ,. I

, . SI o con ena o, se ena es- cntIca artIstlca, e não cons-emprestImo de trezentos. .'
.

milhões de dólares pelo !m-i tabelecldo um regIme de titui .injúria a op-inião -des'''"''
;)Ol:t-É, poí:t':àànk será assi-

'

censura à imprensa. favorável. da crítica". ,

A questão
dicado aqui à imprensa li- quando, a propósito da fu
vr·e por 12.000 dirigentes de

. são das dl.las orquestras da

Combate aos ua- Dois crimes pas
fanhotos e à bro .. siouai� em Porto
c \ do éafe Alegre
RIO, 29 (V. A,) _:_ O mi- PORTO ALEGRE, 29 (V.

nistro J oã� Cleophas apro- A.) - Dois crimes inspira-
vou, em despacho com o Di

retor Geral 'do Departamen
to Nacional da Produção Ve

getal, a aquisição de 550 to

'neladas de talco, para a di

luição do inseticida já dis

tribuído aos Estados de

Santa Catarina, Paraná (

Rio Grande do Sul, destina
do ao combate à broca d

dos por motivos passionais
foram registrados ontem

nesta capital. O primeiro no

local denominado Caracol,
bairro de Petrópolis. Ali-foi

,

encontrada degolada Gessi

Moreira Lima, mãe de três

filhos, casada há cinco anos

com Pedro Pires Lima, com

quem saira à tarde para dar

café e aos acrídios. um passeio,
A aquisição autorizada Às 23 horas fOI encontra-

com' a aplicação do saldo da morta, admitindo-se que

existente de Cr$ 881.420,,00 o _assassino -seia o�mal'Íd:"o,
da verba de 'vinte milhões que está desaparecido, pre-

de cruzeiros aprovada ain

da em dezembro de 1951 pe

lo titular da pasta da Pro-

sa de mórbido ciúme
O outro crime verificou

se à noite quando Antônia

dução, processou-se confor- Modesto de Barros, desquí
me as determinações le- tada e também mãe de três

gais, mediante coleta de filhos,' foi friamente morta

preços pelo Pôsto de Defe-: a facadas pelo amante, Ro

sa Agrícola em Curitiha,' salino Silva, que invadiu a

sendo distribuídas: 55 to-
I residência onde a vítima

neladas ;0 Paraná, 440 ao trabalhava como �0méstiea,
Rio Grande do Sul e 55 á na Vila Floresta, para 'Jus-

Santa Catarina. , tentá-lo.

- Que é que êle vai tocar?
:_ "Paz e hl;!·nn_onia", de von�Borrausen!

.�- Mas andou brigando!
.

- E' s�mpre assim!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ôlrul'1lia 'dO Prof, Ueo J>i"hairo Guhnart.•• (lU ),

I
',�oll�"t:;Grio: fta" l1'.lip. Schmjd� D. '1 .

Re8.: Rua São Jurll'e a. 30, Oiàri.m.nt., da. 16 à. 18 Aora.

I,JlOlUGRA#'IA • RADIOílCOPIA' DOS PULJlO ..

fiO andar

Na Capital
Ano c-s

c-s
170, ..-, .

90,00

............... .......W4 .....r......................'W__ &...�,�-�-...................""�, �................_-..-..-..w�.��

\. .!
ORA. WLADYSLAVA W. MUSSl DR. JULIO DOIN VIEIRAIE ESPECiALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,. IIDR. ANTONIO nIB MUSSI OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA .

Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janet- ;
ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina

I

RaI'lway e no Hospital, �ão João Batista da Lagoa. ICurso no Departamentc-Nacíonal de Saúde
Consultas diáriamente das 10 às 12 horas. I

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

hora&
•

_

.

Censultõr io : Rua Vitor Meireles, esquina com'
Saldanha Marinho.

.

Hesidência : Travessa Urussanga 2. - Apt. 102 .

.

C.....,dtório: �u. Vitor iIII.iro)". n. 18 - T.I.fone 1",",
i Ceuaultaa: A. 11,10 ho·r••• à t.rd. d.. li laora••m' .1••&8

I lteal.iDeI.: RIJ. Vid.) Ramo., - T.I.fon. \oUI. I qR JOSÊ MEDEIROS VIEIRA

=:�: ::�:!:t:·�·E.fra1e� � T.....III•.,. &aIO L (.:: ---DR:-SA�irUEi' FO-N--S-EC-A-- j ';.Iu 'r_tal �/�v�����-Suta Catar...
....rraffia·'.a C.b�.) - E.tira4a •• o.r,oe hlJl'••II 1"11.... CIRURGIÃO DENTISTA i ----,------------------------- _

. ...c....
I

COlllmltório e Residência: Rua Fernando Máchado n. 5.: DRS. CIRO MARQUES NUNES .E
....1.. ,ar. _ao •• Oe.lo. I HORARIO - de segunda a· sexta-feira das 14 às '. DIB CREREM
c....Jt,6r1•. - ·Vi,eoD•••• 0.1'0 Pu" •• - '41_ "a (�u. 18 horas. Sáhado - das 9 às 12 horas.

---. :.

ATENDE COM HORA MARCADA ADVOGADOS

Diplom�do pela Faculdade Nacional d� Medicina da I

Universidade do Brasil
Ex-interno por concurso da Maternidade·Escola

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
Ex-ipterno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro -----.,----""-::"�-----"""'!""'--------.-------
I Médico do Hospital de Caridade � Navl·o Motor "e I H k' ,,-----iDOENÇAS DE SENHbRAS,-PARTOS-OPERAÇÕES, -- ar oepc e
I

Cons: �:iaJ�ãaon�in��e��d�6'd�::i!,���!S �!'�o�:�::i RAPIDI:Z - CONFORTO _ 8J:GURANÇA..
'

de Caridade.. 1

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692.
Via.... entre FLORIANÓPOLIS. RIO DE JANEIRO'

S.cal•• iatermediária. em Itajaf • Sa.toa, ••• do ••at. alt1m!J

par. o movim••to d. p......iro..

NAVIO-MOTORt CARL HOEPCKE

-_._------------_.............-----�-

'DR. 1\1. S. CAVALCANTJ
Cliaica uelnaly&ftI,ilk •• muca-

1. .... 8.1bn�•. ll.iarinho, 11. - T.I.fon. (••l.,.a

JOSÉ ROSARIO ARAUJO

Semestre ••• l� •••••• o" ••••

Clhúea Médica - Doeaçu .e crl••ca-
� j t •

l·(":'�.llto d. Bronqtlait•• em .dulto. _, Cri.iC•• }C....·.ultórlo: Vitor Jl[eü·ele., 18 - 1° .nd.�.
- fl ..r"rlo: Da. lo.ill àa .'l1.aO • d•• 1,10 to. 1.1'0 'lIor.. \

. &.••illll.et.: Avenid. Rio Branco, UI -. rone 1.11.... ,

--_._-------

No Interior
Ano '.'"" ,' Cr$ 200,00
Semestre , ,.... Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.

-

•

Os originais, mesmo não publicados,
serão devolvidos.

não

I
"

i

DR. NEWTON D'AVILA
CirarCUl cer.1 - Doenç.. ele SeDlaor.. - Prec&ol-.l •

'Eletricldade MUlca

A direção não se responsabiliza pelo". con
ceitos emítldos nos artigos assinados.

ADVOGADOS

I

na. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

DR. WALMOR ZOMER GARCIA

Dr. Alvaro de Carvalho
Comunica aos seus clientes, ter reassumido a sua

dillica de criancas.
Consultório; Ru,a - Trajano n .. 12 - 10 andar, da.s

14 horas ás �8 horas.

IrÓfO em �eral, Recursos perante o Supremo Trlb
federai e Tribunal Federal de Recursos.

ESCluTÓRIOSlJi, Florianópolis - Edifício São Jo.tee, rua TraJlu
i 1::: - la andar - sala 1

I Rio ae Janeiro - Edifício Borba Gato, AV.. j�

Antônio Carlos 207 - sala 1008.

�Advocacia e Con'abilidade
/

.

DR. .snvAM FUGAPANI
' '

- Adv'1Igado ....:...

.H:AClü GARlhALDI S. "{'HUGO
- Cont&biUata -

fI,dl!k 10 "11'A�E" - 6° andar.

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
,

DRS.
ZANY GONZAGA

NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO
- CONTADOR -- '

I

Rua Jc.t:ônimo Coelho, 16 - Florianópoli�

. .� .
\

Causas cíveis, comerciais, crlmmalS e

trabalhistas
Rua Nunes Machado, 17 - sobrado - sala 2.

CLARNO G.UR.
- ADVO�ADO -

�ua: Vitor Meireles II� 60 '- Fone 2.468 - FlorianÓpolis.

Próximas saídas
. I D A

de Fpolis. de Itajaí
10/4
21/4
3/5
14/5
25/5
5/6
16/6

19/4
1/5
12/5
23/5
3/6
14/6
Horário

160 '

,

Informações
.

Utels ,.

o leitor encontrará" nes

ta coluna" Infermações que
necessita, dlàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado :t022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde 3.579
Diário da lVlanhã 2.463
A Verdade :i:.Ol(l

i Imprensa Oficial 2.6S�
HOSPITAIS

'

De Caridade:
(Provedor) .

(Portaria) .

, Nerêu Ramos .

A'Iilitar .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Materitidade Doutor

. I

2.31-1
2.036
:;.831 .

3.157

3.153

Carlos Corrêa ... 3.121
, CHAMADA$ UR-

GENTES
Corpo de Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla-.
mações) 2.404

.

Polícia (Sala Comis-
sário) . . . . . . . . .. 2.038

Polícia (Gab. Dele-
gado) . . . . . . . . .. 2,59·1 �

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC :1.700-
Cruzeiro do Sul :.... 2.500
Panair .....•...... 3.553
Varig .. :.......... 2.32..;.
Lóide Aéreo 2.402
.'Real

'

,2.3,jS
Scandinavás 2.500
HO'l'ÉIS
Lux' �. 2,021
Magestic .. '........ 2.276
Metropol . . . . . . . .. 3.147
La Porta . • . . . • . .. 3.321
Cacique 3.449
Central . . . • . . . . . •. 2.694
Estrela . . • .. . . • . .. 3.371
Ideal . . . . . . . . . • . .• 3.659
ESTREITO
Disque' •..•••...••• 06

Cosinheira ..

Precisa-se de uma, para
casa Oe pequena família..

Paga�se muito bem.
Tratar à Rua Tiradentes,

17 (Sobrado).

VOLTA
de' Santos

16/4
27/4
9/5
20/5
31/5
11/6
22/6

do Rio
15/4
26/4
8/5
19/5
30/5
10/6
2'1/6\

'

de saída: de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

" Para maia informaç�e8 dirijam-a. à

.MPRI:SA NACIONAL D. 'NAnGACAO HOJ:PCKlI

Rua Deodo'ro - Caiu Poatal a. .1 - .,.Ief-oa.: 1.111.

Lavando com S,abão·

\iirgem Especialidade
.. da. Cla.. _ IB'EZBL INDUSTRIAL__JuiovUle. (marca registrada)

. '..'

eCODo.miza�se tempo ·e dinlieiro

Vende-se
Vend·e-se u'ma casa de

matnial nova,. sita á rua

AÍltô.1io Matos Areas, sem

númer o. Estreito. Cánto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO ,Florlanópoli's, Quinta-feira, 30 de Abril de 1%3 3
,---------,-,--- _, ----,------,------,--,---,_'

ALGUNS DESSES, PREÇOS

COM OS QUAIS A VELHA E TRADICIONAL

ESPANTOSAMENTE -BAIXOS,

MODELA-a
. SE DESPEDE ,E BRINDA À SUA FR�GUESIA,

-EM-

DE QUASI 30 ANOS,
".

, '

,< VESPERAS DE ENTRAR EM RADICAIS REFORMAS:

CASACOS PURA LÃ - 'FORRADOS COM ÓTIMA SEDA A Cr$ '275,00

CASACOS 2/4 - PURA LÃ A ................................. Cr$ 168,00

CASACOS DE PELE DESDE
� '

Cr$ 1.250,00
,

, \

CASACOS DE LONTRA DESDE Cr$ ,1.65(.),00
\ -

-

-

TAILLEURS DE PURA LÃ A Cr$ 350,00

\

,

- Sta. Alice Marinho

(J
\/
4

�, • ,j l
1 armaClaSi I'�-,

de Plantão \\
MF.:S DE MAIO • r

N. 121 1° Sexta-feira - Farmá-
I

_ ,- -- -, -

• cia da Fé - Rua Felipe

militai '"o:-�!������:p��t���: SO:�:�ado - Farmácia

As 5 - 7,30 - 9,15hs. 'I da 'literatura sagrada quer Moderna - Rua João Pinto.

Cecile AUBRY - Pierre i
As 8hs. dizer; em gr�go: "das co i- 3 Domingo - Farmácia

BRA,SSEUR em:
.Iean SINMONS - 'I're- 't'd'" E- t mbém lV,T d R J

- P', .sas omi 1 as-.' a 1.0 erna � ua oao in-

A FAVORITA DO BARBA
o

1'101' H,OWARD em: chamado livro "das Crôn í- to.
NUVENS DE DESESPERO cas'" e reúne a genealogia 9 Sábado Farmácia

1 Richard CONTE - Au- dos judeus desde Adão até Santo Antônio - Rua João

i drey TOTTER ern :
o edito do rei persa Ciro. Pinto.

!

-4" l\'IORTE APOl'l"TA SUA

ARMA

'.

E MILHARES. MILHARES DE OUTROS ARTIGOS PARA SENHORAS, HOMENS 'E CRIANÇAS 'POR PREÇOS 'IGUAL-

MENTE E EXTRAORDINÁRIAMENTE
- BAIXOS.'

---------- --- ----'_--, ,-----------------�--_:_._----�

�"Ir'l;
, "�J,'

NO LAR E NA SOCIEDADE

•

E P :m', (] filo'J. J : Caldeira de Andrada, filha
I
Piazza, esposa do sr. Luiz

X eri � te 1 ) I do cas�l Dalmiro ,'?aldeira, Boiteux Piazza.

de Andrada-Eglantina Luz I - Sta. Stela Maria de
Galinha "a la creme"

'I
'

- ,

.. Caldeira de Andrada. 'Souza, .filha do' sr. Osví Sou-
, , Os amiguinhos de Evelise za.

'

,

Parece um prato- compli
irão cumprimentá-la p-elo

cado, devido ao nome f ran-.
feliz aniversário.

ces "a la -creme", mas' não é,
I �

oI não. E' uma galinha muito ' ,

,

.

it
.

1 d ,FAZEM ANOS, HOJE:

j
'gostosa e mUI o, srmp es, e.r: " . -

Souza.
,h.... s,er féita. ' "

- Sr. Jaime Carreírão.] - ,S, ta. ,Zl,llmira Silva.
Compre uma galinha de_

telegrafista, aposentado. - Sta. Va-Ikiria Parnplo-
tamanho bastante grande ' .

- - Sr. Eduardo Santos, do na, filha do sr. João Otávio
mas que não seja muito gor-

alto comércio local. Pamplona.
da. Deve ter mais carne do »v;

- Sr. Mãnoel de Morais -
- Menino Roberto, filho

Ferreira. '

- Sta. :Erica Souza, filha

AZUL

em 'I'echnicolor

do sr. Francisco de Paula e No programa :

Cine Josrial. -Nac.
--,

Preços: 7�0'- 3,50

Imp.. até 18 anos. \

'- lt{'Domingo �F-il-tllácia
- Editados no Brasil, te- Santo Antônio - Rua João

remos dentro em breve tô- Pinto.
das as obras imortais de 16 Sábado - Farmácia
William Shakespeare: "Ote- Catarinense - Rua Traja
lo", "Hamlet", "Romeu e Ju- no.

lieta", "O 'Marcador de Ve- 17 Domingo - Farmácia
neza" etc., num total de 36 Catarinense - Rua Traja".
obras que serão enfeixadas' no.

pelas Edições Melhorarnen- 23 Sábado - Farmácia
As 8,30hs. tos em 20 volumes. . Noturna _: Rua Trajano.

/

Cecile AUBRY - :ierre ,

24 Domingo - F�rmácia
BRASSEUR em: - A RETóRICA, tão im- Noturna - RuaT'rajano.
A FA�ORITA DO BARBA', portante na vida de. h�j:, I 30 'Sa,'bado

- Farmácia

,
AZUL nasceu dos debates juridi-j Esperança - 'Rua Conse-�

em Technicolor I cos decorrentes das reinví- lheiro M'aÚ'a. ,'. 7
N o programa:

I dicaçõ<.:,s
feitas pelos sicilia- 31 Domingo - ffàr;ãcia

"Cin e Jornal. Nac. nos de suas terras confisca- Esperança' - Rua Conse-
Preços: 7,00 - 3,50 I das ante_riormente pelos ti- lheiro Mafra.
Imp. até 18 anos, 'ranos. Tisias e Córax traça- O serviço noturno será

ram as primeiras' regras re- efetuado pelas Farmácias
tóricas. Santo Antônio, Moderna {' «'

Noturna, situadas às ruas
-' O filme que empolgou João Pinto e �rajano n. 17.

o Brasil sob o nome de "Pa-

N o programa:
Cine J-ornal. Nac.

que gordura. Limpe-a muito
Savas.

bem e corte em pedaços. -

- Sr. ,Flodoardo Sena.

Preços: 6,20 - 3,50
.Imp. até,18 anos.

com água fria, junte unia

cebola de tamanho' medio,
O)__o....()....()....()....()._.().-.()....()�()....()...

alguns raminho' de salsa,
sal e deixe .cosinhar- até fi-'
cal' gem macia.

quando isso acontecer,
'reÜre a galinha do fogo e

" 30 DE ABRIL

I
- em 1.,839, na vila'de I

deixe esfríar. Corte então,
Pioca, Alagôas, nasceu F'lo-

em seguida, toda a carne em
'

A data de hoje recorda-" dano Peixoto, Marechal do
cubos, os mai-s regulares I

nos que' i Exército, 'Consolidador da. I'possível,
•

I
Republ ica", "Marechal de ' As 8hs.

Numa panela de tamanho
f'

.

d C 'I AUBRY Pierre!
, .

'

_ em 1.625, OI assma a ..Ferro", heroi da guerra do eCI e
I _

médio aqueça duas colheres, ," BRAS,SEUR em: ,
..()-(���,_

"..
.

. . I a capitulação dos holande- Paraguai, Bacharel em cren-

de 'sopa de manteiga, assIm '

.

"

. " . VORIT'A DO BARBA
.

I
ses, sitiados, na BahIa. A eras f is icas e matemáticas, A FA

'dque estiver derretida junte '

.' . . AZUL' IV. noite o General D. Fradi- Ministro da Guerre, VIce- , 'en e-seduas colheres de fannha de . , h' G
' (\ em 'I'aehnicoloi-: I '

'

.' que de Toledo, de conforrni- c efe do overno de 188;),
trigo mexendo bem. Adicio- . I. '. . Nr-- ,

,
dade com o que fora ajusta- Vice-Presidente da Republi- o programa:

/

'

ne aos poucos duas xicaras I, Cin e Jornal. Nac. Por motivo de en trega do

d
.

h
do, fez ocupar a porta do ca, Faleceu em 29 de Julho

-,
e caldo em, que a gal in a

f
' . I d 1895 P' 76 3 ""o prédio onde esta instalado o

Carmo. Os tro eus desta VI-' e, ; reços: , o
- ,D '

foi cozida. Tempere com sal \ .Bar São José, na Cidade de
. " tória, recebidos no dia ime- - em 1854 foi inaugura- Imp, até 18 anos.

e pimenta e mela xICara de "
.' Biguacu, vende-se

,

h I
'

C 1
I diato, foram 215 canhões, I ela a primeira estrada de

.... ..IIlIIII............vin o moscate .' - o oque a
I

' ., . , • I
!
guintes utencilos:

panela em banho-marta e a-l:35 pedr�iros, 18 .bande�ras e [erro no BraSIl, de Maua; rJ"1!!l i:�l(.,
d.

.

d
estandartes e seIs navIOs; - em 1.9,00, passou a res- --- - ---*1iI Un1a sOl'vetel',I'aIClOne os pe aços de ga-

I· h t d
- em 1.791, agentes do ponder pelo Ministério da As 8hs, B 11' PET'R' NIO

.

111 a, cor a os.,lace 1. - O , maIS eo-

D
.

d
Governo Catarinense e da Guerra o l\tarechal João WAYN T

_

elxe aquecer evagar,. .

' David � om Uma geladeira marca'I'�nhecido como o ditador da

d· .

d t
.

t
,. VIla de Lajes, plantaram no Thamaz de Cantuaria; EWELL '- Mal'I'na S'ERTI CId d

A

t d' d
epols e uns rm a mmu- ope an . mo a na cor e o Impera, 01'

alto da Serra do Trombudo André Nilo Tadasco
.

I
tos junte duas gemas bati- ,- em: Duas mesas de Snocker. ,I �ero, foi também romancis-

o, um marco assinalando a di- Adas, mexendo constantemen- ,HEROIS D RETARGUA- Mesas, cadeiras, louças, " ta,
ensaista e poeta, tudo

te até que o creme I fique v�sãó entre as CapitaI]i-as �e V 'd 'DA vitrines, etc. isso num trabalho só - SA-

bastante grosso. Se agradat, ,S.ao Paulo e de Santa Cat�-.· en e-se No programa: P'reço de ocasião. 'l'IRICON, óbra' realista
nna'

ao seu paladar pode tempe-
' O Bàr MOTORISTA, Rua Cin� Jornal. Nac. Praça Nereu ,Ramos composta dé vinte livros,

rar 'com mais pimenta ou
-em 1.804, em Recife,- do Merc�do n. 39. I' Preços: 7,00 - 3,50 parte em prosa e parte em

nasc.veu Anta,nio Peregrino
'

-' 14mais vinho. Tratar no mesmo. Imp, ate anos. Biguaçu, 15-4-953.
,
verso.

Sirva esse prato com um
Maclel M,onten'o,

, Barão de
I. Itamaraca; . � ��__���� � � ------

acompanhamento simples;
por exemplo com um bom

- em 1.825, na cidad,e de

arroz de fôrno, temperado Fortale,a pór sentença da

apenas ,com manteiga, cebo- Comissão Militar, o Coronel
Andrade Pessôa e o.. Padrela e queijo,

Hoje no
.

Passado

FALSO DETETIVE

N? programa:

Cine Jornal. Nac ..

Preços: 6,20 � 3,50
Irnp. até 14 anos.

ftf!"II!.i- -'!'&' ,j�I-;,.:,,",".'.!( .

�, ••�l.� Ei "It;�.

-

C3Lf)VIÂ
EstreUoPonha nu�a panela, cubra

do sr, Hercílio Soares, fun- As 8hs.
·cionário do Escritório R.,' COLE' _ Ires Del MAR

- Sra. Carolina Taranto Schnorr.
em:

os se-

pai Batuta" teve seu argu

-nento. extraído do livro

"Por dúzias é mai� barato".

Este romance delicioso será

oubllcado breve pela Melho

ramentos na coleção "Nove

las do Mundo".

/ Clube de' Caca,
Tiro�e Pesca C.
de Magalhães

marca
De ordem do sr. Presiden

te, ficam convidados os só
cios deste Clube para uma

excurção "cinegética'� a

'Massiambú, dia IOde
Máio (Sexta-feira), abertu
ra da temporada de Caca.
Como de praxe saida'às 4

(quatro) horas da madru
gada, do. Café Comércio
(Mereado- Público).
Luiz Horn, Diretor Caça.

Albuquerque e Melo (conhe-

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA. • •

. Menina Evelise

"

cido por "Mororó") implica
dos na insurreiçã� republi=
cana de 1824;
- �m �.838, em Rio Par

do o General Bento Manoel

Fest�ja; �o.ie, o seu 30 a- Ribeiro derrotou, uma divi

niversário natalício, a in te- são sob o c.�mando do Gene-,
. re�sante m-pl1ina Eveliz,e J'ciuzç l'aI Sebasi;.Iao., .Bal:l'eto; ..

x

X' x

ANIVERSARIOS .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADOFlorianópolis, Q_uinta-feira, 30 de Abril de 1953
-....."""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--�.''''"'''''''''-_.'''''''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''''''''''" .,-�-��==,-=���-.-'- - '.---.-. ,-

J)om.in.80 O T(O�Reio ��'n.lti__'t
-,«( EMPOLGA A "TORCIDA" FLORIANOPOLITANA 1).. REALIZAÇÃO, NO PRÓXIMO DOMINGO, NO ESTÃDIO DA F. C. F., DO I.)J< GIGANTESCO E SENSACI�NAL TORNEIO "INITIUM" DO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS DA- CAPITAL, TOMANDO I

PARTE OS CLUBES ATLETICO, AVAl, BOCAIUVA, FIGUEIRENSE, GUARANI, IMBITURA E ,PAULA RAMOS.
IAGUARDEM!

•

1
ESGRIMA -

. CATARINENSE

Realizou-se na tarde de sábado; no campo da F.C.F.,
-

o II Torneio Acadêmico "Prof. Dr. Osmar Cunha", orga
nizado pelo Grêmio Contadorandos de 53, com a partici
pação de tôdos os cursos da Academia de Comércio.

Dessa maratona futebolística; - o 1.0 Técnico "A" pequeno núcleo de despor
viu-se laureado com o título de Campeão,

10 Técnico "A" 1 x 20 Técnico O a esgr-ima catarinense. En-
Na 2a. partida do Torneio, o i.o Técnico enfrentou a

equipe do 2.0 Técnico, uma das mais fórtes equipes desse
Torneio abatendo-o, pela contagem 'mínima, tento do a- quanto que nas outras capi-
vante Ari que disparou o seu "canhão" de fora da área, tais os' clubes e as corpo

sem apelação para o goleiro adversário, isto logo nos rações possuem mestres d'
primeiros minutos da primeira fase. armas especialisados, emj

r 1° Técnico "A" 1 x 3° Técnico O
(

_ Santa Catarina, imposaibi-
\ O 1.0 Téçnico "A" e- 3.0 Técnico, vencedores da 2a.
:'I litados os esgrimistas' dee.\3a. partida, respectivamente, adentraram ao gramado.
dispostos a lutar por um �esultad� f�vorável, mas a fi-.I
bra e classe dos rapazes do 1.0 Técnico se, fa_z notar, e manterem profissionais no

logo aos '5d�inutos da la. fase "Ari, de cabeça, deixa pa- ensino do esporte nob-re, a- As 6,00hs.
tente a supremàcia de sua- equipe, marcou 0- único tento prendem enfrentando os As 6,30h�.
da partida, mima bola cruzada da esquerda por Castelan, 'mais' categorisados esgrí-Evidentemente com essa vitória o 1.0 Técnico "A" deu' Às

-

9,00hs.
um passo decisivo para a conquista. desse Torneio, uma

mistas do País. Nessas es-

vez que seus integrantes atuam com grande disposição, cassas oportunidades, os

"pintando", com es-sa vitór ià, como o mais provável ven- nossos observam os botes,
ceder desse Torneio.

PARTIDA FINAL
10 Técnico "A�' 7 x 40 Básico O I

num super-esfôrço procu-

'Na partida final desse Torneio, tivemos os esqua-'
ram assimilar ó que de me

drões do 1.0 Técnico "A" e 4.0 Básico, vencedores dó 3.0 lho r tem apresentado os po-.
'':_'écnico e 1.0 Técnico "B", respectivamente. derosos antagonistas. As- As

O 1.0 Técnico "A" nessa partida final reservou - tô- sim vem evoluindo a esgri-
rio seu. estoque de gols, brindando, assim, a seu adver- As
f:An'6C,{)'lU uma goleada pela contagem de'7 x -o.

ma em Santa Catarina. Com
� _''''

Evidentemente, a pluralidade de tentos estampada a SOGIPA já realizou 'o ter-

num placard tão elástico somente poderá ser justifica-
da pelo desempenho objetivo, prático e insinuante

"

da ceiro encontro e com os

forte equipe do 1.0 Técnico "A". Já no primeiro período paulistas um. Agora def'ron
c 1.0 Técnico "A" vencia a turma do 4.0 Básico pela tar-se-á com esgrimistas de
expressivo placard de 4 x O.

São Paulo Paraná ,e RioNo período complementar, o 1.0 Técnico "A" desin- . ,

teressou-se pelo marcador, mas a flagrante superiorida- Grande. Isso, nas vésperas As l4,10hs. - 2° jogo - Sindicato dos Padeiros x União
de fez com que mais 3 tentos fossem assinalados; terrni- do campeonato brasileiro, Operária. Homenagem à Federação dos

.r.ando, desse modo, com o marcador assinalando 7 x O.' quando a esgrima catari- Trabalhadores na Indústria.

nense pretende fazer a' sua Às 14,50hs. - 3° jogo - Circulo Operário x Associação
dos Pintores. Homenagem à Federação dos
Empregados no Comércio. ,

As l5,30hs. - 4° jogo - Sindicato dos Gráficos x Sindi
cato de Construção Civil. Homenagem ,

ao

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Industriários.'

,

!
!

,

TORNEIO ACADÊMICO "PROF.
OSMAR CUNHA",

�
I.

A GOLEADA
,

Os rapazes do 1.0 Técnico "A" adentraram ao gra
mad o dispostos a liqui dar seu adversário, e a prova dis
to é que logo no primeiro minuto houve um escanteio'
cobrou-o Ernani, cabeceia Dedéco e nova cabeçada d�
Ari faz com que a pelota se alinhe nos fundos das redes.

\ Era, pois, o início de uma série de 7. Aos 5 minutos a

bola esta na direita com Ar i, este centrou, apareceu
Guedes, na corr-ida, e marcou o 2.0 tento. Voltou, o 1.0
Técnico "A", a marcar por intermédio de Castelan, que
recebeu, no furo um esplêndido passe de Dedéco. Nova
mente o marcador é movimentado desta feita por intermé,

· dio de Dedéco, num "tiro" fora da área. Com 4 x O ter
mina o primeiro período.

Mais 3 tentos foram marcados na 2.a fase, cabendo
a Guedes, novamente, elevar para' 5, o marcador, aos 2
minutos:

..
Cleto VOltO�1 a fazer o 6.0 gol para sua equip,e,

aos 8 minutos. 12 minutos são decorridos e o avante Di
quinho recebeu uma bola cruzada da direita enchendo o
pé num sem-pulo sensacional, e encerrou o marcador _
7 x O.

Merece atenção e regis
tro o notável esfôrço dês se

: tistas quem mantem de pé

o 'estilo de jogo, a escola, e

estréia no campo nacional,
é de grande valia.

o E-. S
"

IVOpo
I

. Clube Atlélico Calarinense NOTICIAS DIVERSAS

A Diretoria do Clube Atlético Catarinense tem a

non ra de convidar os srs. sócios e exmas. famílias para a

so irée de entrega de faixa à Miss Atlético, que' fará rea

lizar nos salões do Clube 6 de Janeiro, no dia 2 de maio
p. v., com início às 22,00 horas.

-

TRAJE: O de passeio.

Também em Joinville - Segundo informes que co

.hernos junto á F. C: F., a temporada do Guarani, de

Campinas, em gramados catarínenses, será iniciada ama

nhã, em Joinville, frente ao esquadrão campeão catar-i-
iense do América. A segunda exibição será domingo,
frente ao Caxias, da mesma cidade. No dia seguinte a

.ielegação do clube campineiro rumará para esta Capi
cal, onde enfrentará, na rio ite de terçafeira, o esquadrão
.10 FIgueirense, conforme esta folha divulgou, ôntem, E'
possivel que os "'2ugres" paulistas venham a realizar um

jogo na cidade de Brusque.

A Diretoria

O' o__()_{)_"_{l._()'_'(·' () O_O__
. \ -

FESTEJOS COMEMORATIVOS DO

"DIA ))0 TRABALHO" O mesmo quadro - E' pensamento do "coach" te
crente Carlos Dantas lançar contra o Grêmio Cidad�
Azul, de Tubarão, o mesmo conjunto que venceu o Pay
.an dú.por 8 x 3, domingo último, na luta que o' Figuei
rense . sustentará amanhã naquela cidade do sul.

Programa das festividades de lO de Maio, organizado
pelas Associações e Sindicatos de Classe de Plorianôpo,
lis,. com a colaboração da Delegacia Regional do

: 'I'rabalho

Salva de rojões.
- Páscoa dos Operários Católicos na Cate
dral Metropolitana.

- Partidas de Pín-Pong, na séde da União

Operária" entre as equipes:

Chegam hoje os universitários paranaenses - Deve
rão estar em nossa Capital, hoje, os universitários para
naenses que, na tarde de amanhã, em homenagem ao Dia
do Trabalho, enfrentarão o conjunto do Bocaiuva, no es

rádio da F. C. F. "O Estado Esportivo" sauda-os!

Churrascada - Será amanhã, no local onde será
construidn o estádio ,do Paula Ramos, no distrito de Trin
.iade, a grande churrascada em benefíci-o do clube da
'estrela solitária". Não percam !

10 - GRÁFICO'x UNIÃO
20 - CIRCULO x JOC
30 - VENCEDOR DO 1° x VENCEDOR

DO 20. Serão oferecidas medalhas aos ven

cedores: .Homeuagem ao Instituto de Apo;
sentadoria e Pensões dos Comérciários.

"Inítíuni" sensacional - Empolga a cidade inteira
,t disputa- do Torneio "In itium" de .profissionais, no pró
xirno domingo, no estádio da Práia de Fóra, com a par
ticipação dos. mesmos clubes do ano passado e mais o
Irnb ituba Atlético Clube, da cidade que lhe empresta o
nome,

10,00bs. - Vivita ao Cemitério, onde se colocará uma

corôa de f'lôres no Ossário Geral.
10,30hs. - Visita de uma Comissão ao Exmo. Sr. Go-

V'ernador do Estado.
'

As l3,00hs. '"7" Início da parte esportiva no Campo da F'e- Romeu renovou - Deu entrada na entidade, efece-.
: deração Catarinense de Futebol. feana- o novo contrato do magnífico dianteiro Roill'��

Às l3,30hs. - 1° Joso - Joc x Associação dos Alfaiates .. com o Bocaiuva. Parabens, po is, a clube da Marinha.
Homenagem ao Instituto de Aposentadorta Treinam Aval e Paula Ramos - Preparando-se pa
e .Pensões dos Empregados de Transportes :oa o torneio-início de domingo, os clubes Avaí e Paula
e Cargas. Ramos ensaiarão hoje, no estádio da' rua Bocaiuva. O

exercício do tricolor praiano será noturno.

Invictos os veteranos - O selecionado de veteranos
florianopolitanos continuam invictos em mais um "mat
ch"-treino; realizado na noite de, segundafeira no c�m
['O da rua Bocaiuva. O adve rsário dos "velhinhos" desta
ez foi o' 'I'reze de Maio, tendo a contenda terminado sem
.ibertura de contagem. Constituição da selecão: Vilain
':<'atéco e Diamantino; Castiçal,' Procópio e Beck; Cario�

1;1 i, Nizeta, Féza, Fornerolli e Calico (F'red).
.

Aqueles que, esperamos,
irão em breve defender as

cores de Santa Catarina
Às l6,00hs.

num campeonato brasileiro
- Partida de' honra em

nistêrio: do 'I'rabalho :

Universitários do Paraná x Bocaíuva F. C.
xímo, um pouco mais de ex- AS l4,00ns. - Início da tarde cinematográfica na séde

da União Operária, que prolongar-se-á até
às 18 horas.

As, 19,OOhs. - Posse da Diretoria da União Operária.
20,00hs. - Partida de Voley - Basket no Estãdio

"Santa Catarina".
NOTA _:_ Em tôdas as festividades a entrada será

franqueada ao público.

levarão para o certame má-

periência que irão adqu írír
nesse grande encontro que
a Polícia Militar proporcio.

As

na, fazendo realizar aqui o

primeiro quadrangular dos

Estados do Sul.

Catarinenses afeiçoados
E' de se notar que toda a equipe vencedora, sem DU não aos desportos, não

escessão, se houveram de maneira elogiável. O avante deverão regatear os aplau
Ari foi' o artilheiro do Torneio, enquanto que· Adroaldo
foi o goleiro invicto.
lld·"

.

.'

Eis o quadro CAMPEÃO:
Adroaldo, Cleto e Galo; José Alexandre, Dedéco e

·

João Skieske; Eernan{; Diq�linho, Ari, Guedes e Cas
telan. Roupeiro - Tonoli.,

Por A. J. S.

VOLEIBOL
No próximo dia 2 de Maio, será realizado na cancha

do Grupo Escolar "Getúlio Vargas", grandioso Torneio
de Voleibol; coiu a participação de vários estabelecimen
tos de ensino ode nossa Capital e municípios vizinhos.

CONVOCAÇÃO DOS G,RÃFICOS.

Re�lizan.do-se aman h fi,

I
(Imprensa Oficial), Natali

pela manhã, e. á tarde (; no (Imprensa Oficial), Ade
torneio em homenagem à mal' (Livraria Progresso),
fLuta dOo Trabalh'ador e do

I
Acáci'o (Imprensa Oficial),

.qual participará o Sindlc"á- Anastácio. (Tipogioafia U-
h, das Industrias Gl�áfic:..s nião), Zezinho (Imprensa

·
convoca os seguintes jJg,l- Oficia!), Vitor (Diário. da
oores a comparecerem ao M-anhã), Alael (T-ipografia
f'stádio da F. C. F., ás 1:) GtMaú) e os reservas 01'

hora,!: Sidn·ei (Imprensa 0- la�do, Nel:i, Aldo, Zequinha,
ficial), Baiano (lmpren:,u marque ·e Chiquinho.
Ofic i ,:a�D (J--i. ,t7�� M,:sa:_� , S!lyi()
u (1. "'C'('-'E'êS-i,; ldo LIsboa.,
'}

'30S a que fazem jús os

nOS-Isos esgrimistas, estimulan
do por essa forma, com o

3eu irrestrito apôio moral,
as energias daqueles

.

'que
:têsse setor terão a incum-

bência de def.ender o nome

de Santa Catarina' e de

monstrar lá fóra o grau de

evolução da terra barriga
verde, perfeitamente inte

grada dentro das atividades

desportivas, ativa e efici-
ente na cultura física indis

pensável ao fortalecimento
do, povo brasileiro.

O torneio Salzano, que na

noite do dia 2 'e duran,te o

dia, e na noite de 3 de Maio,
des,enrolar-se-á na sala d'
armas d� Polícia Milita..x:,->é
algo que toca de pert aos

brios e ao coraç�o de, todos 'l0' "tarin ,e,,--i. ,

J

Fah;:a fu�nca r
��i\i'

Procópio, o maior crack dos seus áureos tempos, em
homenagem, ao Mi- ,'olgou o público com jogadas' espetaculares, demons

.rarido que ainda possui o seu fulminante chute.

Abatimento Das passagens
aéreas para jornalistas

RIO, (B.J.1.) - Confir- i cominatória que plovemos
mando doutrina sustentada, contra as emprêsas de aero

pela Associação Brasileira
I
navegação subvencionadas"

Ân�gelo . Vita!i. - Círcu�� Operário. de .Imprensa, os tribunais
I

pela Lei n. 1.181 de 17 de
João NIlo Vieira - ·Ulllao B. R OperárIa , , :

"

Reinaldo' Oliveira _ Associação dos Alfaiates
'/em de dar ganho de causa agosto de 1950� no sentido

Mário Schmidt - Sindicato dos Gráficos

I
às associações �e imprensa de cumprirem o artigo, oita

Francisco Xavier - Juventude -Operária Católica que solicitam abatimento' vo da referida lei, relativa
Rosalino Domingos - Sindicato dos Padeiros nas emprêsas aeroviárias mente ao abatimento de
Osvaldo Peixoto - Sindicato Construção Civil.

I subvencionadas pelo gOVêr-: cinquenta por, cento no pre-
, no. O telegrama recebido de ço das passagéns para os

.) (,....()....()�() () (,....() () (.l4a '

SergiPe e abaixo reproduzi-I jornalistas profissionais.
do é ta.xativo, confirmando. Reina grande jubilo na clas
o ponto de vista mantido pe-

I
se. Oportunamente remete

la A. B. L: "Tenho a máxi-
I
rei o teor da decisão. Patro�

ma satisfação em comunic�r I

cinop a causa 0,nosso con-
'. . I

ao emmente confrade que ,o frad,e Clodoaldo Alencar, E-
Juiz de Direito da Quarta' liezer L�opoldino de Santa
Vara desta Comarca, dr. na, presidente da Associa
Luiz Pereira Melo, acaba de ção Sergipan,a de Impren
julgar procedente a ação /-sa".

A COMISSÃO

o Sangue é, a Vida
.

ELIXIR '14
INOFENSIVO AV ORGAN�S'I(1
AGRADAVEL COMO UM l.Jr.OR

REUMATISMO! SIFILIS!
'

Tome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medicinais dl alto
valor depurativCl. Aprovado pelo D. N, S.
),). como medicação auxiÍiar DO tratamen·

d aSifiHa e Reumatismo da me.ma

origem. '

•
•

Com êste va.lor- V. S.
a.b,.i ..<i (Im", conta que'
lhe ..ender.\ ju..ó com·
pens",dor' .

e _,

- levôr,;, pô ..'" su", residên-
I ciô um lindo e útil presente:

um BELíSSIMO eOFREde AÇ?O eROMADO.

NCOAGRíCbLA
�rY,' ,16

I'LORIANÓPOLlS �NTA CATA!:!t!'!A H.O'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Co�ferido a� Presidente Vargas, o
I

.

Titulo _ de Maquinista Numer·u Um da
Estrada - de .fem 'Central do �rasil

AS VERDURAS, COLHIDAS EM CASA�
• J

• r •.

\

SÃO SEMPRE ,MAIS SABOROSAS!
RIO, (B.J.L� .

-

. Reali-j
riam contar, com. êle, sem-, lula de maquin�sta que lhe:

zou-se no P.alaclO �1O,�e- pre, _para as suas íustas pre-
,

era conferido, ficando guar-I
gro, expressIva, cenmo�la, �ensoes, pois reconhece nos

I
dado entre as coisas mais I

que a todos tocou pela srm- .árduos trabalhos que diu- .caras, pelo seu cunho de ex

plicidade com que foi feita, turnamente realizam uma
I

pontaneidade. O Presidente I
e que c�nsistiu na ent�eg.a parcela do esforço a bem do

,

fez, depois, questão de cum- '

ao ,PresIde,n�e da Repúbli- progresso �o Brasil. ,I prirnentar um por um os
I

ca, dr. Getúlio Vargas, de Agradecia, portanto, o tí- 'maquinistas presentes. I
um diploma artisticamente

'

"

.

!::��:1:f��n�:::�;:: Dr. TOLENTlNO DE ca' ftVALHO
I'

mo homenagem excepcio- _

I

nal, o título de Maquinista
n. 1 do Brasil. A Comissão GANET·SAPECIALIS.TA ,EM OU_VIDOS - NARIZ � GAR-

. '

comunica a sua clientela que trasferiu seu ,I' que fez entrega do diploma co�s�l�óri� para a r.ua Nunes Machado 7 - 10 andar,
era composta de' 30 maqui- Ed:flclo Sao Franscisco esquina. com a João Pinto Inistas quase todos velhos DAS 15 às 18 HORAS '

trabalhadores da' ferrovia,

r"
/

que de sol a sol, sem medir

descansos, só at�n:os aos i�- UrgeD te·
teresses da coletividade, vao
levando às cidades e aos' Nfgõcio de
sertões distantes, nas má- • -

quinas que pilota.d, a vida' OCaSlftO
e o progresso dos centros I \T d

'

, en e-se um terreno com

mais populosos. O Presiden- 8 d
.

'I
b "'" ' casas e mater ia todas

te rece e�o .a Comissão, alugadas.
teve as melhores palavras Sito na Rua Campos No-
de encomio para com os 6 20 M' di d

., .

vos ns. a . e m o' dt
farroviários, procurando

CO-I
f . t 2" 33 d f d I' I en e z e e un os n

nhecer a situação, de cada f
-

di t

.

"
ormacoes Ire amente ae

um' e determinando as pro- d d' N' I D 1' ven e ar sr. ICO au o w-

vidências que, para cada ca- I AI êda Ad lf K da, ame a o o 0'1 er

so cabiam. Assim, s. exa. a? 3.
'

saber que maquinistas ha-

DE PURA LÃ
- SOB MEDIDA -

via com 20 e 30 anos de ser

viço, ainda na referência 22"
ordenou que dentro domais

curto prazo, possível lhe
fosse apresentado um me

morial para que sanada fos
se essa irregularidade que
dé modo tão flagrante' pre
[udica esses servidores, ten
do ao mesmo tempo,

-

man

dado ativar o prosseguimen- ,�OJA: Rua Felipe 'Schmidt

to, das obras de um peque-
7-A

no templo católico, nas ime-
- FLORIANóPOLIS -

diações de Roosevelt, a pe-
.

__-,-
:...,___

- dido de um dos maquinis-:
tas. Depois de mostrar seu

inteiro agrado pela dadiva

recebida, o Presidente da

República, num improviso,'
disse que revia velhos ami

gos e antigas amizades e'

'P
ÓIlCCil/{!/Ide

'.e111 lêIIIJl(J
o SEU

SOBRETUDO

REHHER

que os ferroviários pode-

Empregada
Família que se muda pa

ra Pôrto Alegre, necesaita

de uma empregada para le

var consigo. Bom ordenado.

Tratar à Avenida Mauro

Ramos, 240.

Caixa, Econômica, Federal'
de Santa Catarina

AVISO
Comemorando a Caixa Econômica Federal de Santa

Catarina, dia 30 de abril corrente, quinta-feira, o seu

sétimo (70) aniversário de instalação, o horário de ex

pedien te- externo nêsse dia será o das 9,30 às 11,30 horas.

-----�----�------------------�------

�AI'.f ,sCOJ*-fI' mmARTE TODO mA

�l"" nos VAPEJOS

••ftfi.
Churrascaria Horizonte

Hua: CeI. Pedro Demoro - CANTO -- ESTREITO
A dois passos do ponto terminal da linha de· ônibus
CRUHRASCO DE la QUALIDADE A TEMPO E A'

HORA
AMBJENTti FAMIUAR ' , ,

Churra!"('o) el(> ('arne e de frango: Frios, saladas. maionése.
,

'

BEBIDAS GELADAS.
Aberto ftur'ante '0 dia ·e á J;l0jte;

-0-

A churnHwaJ'Ía �'TIORIZONTE" também aceita encomen
,

. da!> de aJmôço� e jantares festivos, bem �omo churrasco
para casas de família.

CHURRASC,A,RIA "HORIZONTE" -
- CANTO DO ESTREITO' - ,

'- ",�';�

COUROS,' E PELES CRU'S'
funcionamento, avaliada por Concadido I,r'-DIÍA por ,cen,.,
quinze mil cruzeiros .." I lu

,-Cr$ �5.000,00). A máquina to DO cambio livre
acima referida foi penhora- O snr. Charles Edgar Mo-
da a Luiz Faria & Irmão, ritz, Presidente da Federa
na ação executiva que lhe ção do Comércio de Santa
moveu o tlnstituto de Apo- Catarina, acaba de receber
sen tador ia e Pensões dos j-, seguinte cabograma:
Comerciários. E, para que

chegue ao conhecimento de "Temos prazer comunicar
todos mandou expedir o pre- Superintendência Moeda e

ED·ITAL
DE LEILÃO COM O PRA
ZO DE DEZ (lO) DIAS

JUIZO DE DIREITO DA 4a.

VARA - FEITOS DA FA

ZENDA PÚBLICA DA CO-

MARCA DE FLORIANó

POLIS

O Doutor Manoel Barbosa

de Lacerda, Juiz de Direito.

da 4a. Vara - Feitos da Fa

zenda Pública da Comarca
le Florianópolís, Capital do
Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc.

Faz saber aos que o pre

sente edital de leilão com o

)razo de dez (10) dias vi-
:em ou dêle

tiverem que,

conhecimento

no dia 7 de

naio, próximo vindouro, às

lO horas, à frente do. edifí

.ío .d o Juizado da 4a. Vara,
à rua Visconde de Ouro P;e
:0, 62, 0- porteiro dos, audi

tórios do Juízo trará à pú
blico pregão de venda e ar

rematação, à quem maior

.lanço, oferecer o seguinte:
Orna Máquina Registradora,
marca "National", s. n .....

563958 G. 1086, em perfeito
estado de conservação e

sente édital que 'será' afixa
do no lugar do costume e

"

Comece adquirindo boas sementes

E boas sementes, de germina.
,

ção garantida, você encon

trará nos Postos de Venda:

«C. A. CARVALHO»
MERCADO PúBLICO

, /

CASA AZUL (Ed. São Jorge)
e

'" ÇOUVE-FL0R
'" COUVE MANTEIGA * RABANETE

'" NABO. BRANCO * PF.PJNo.

'* éo.UVE RABANO * F.RVILBA
'" RI!:POLHo. , * ALFACE
• NABO AMABELO '" CF.No.URA
'" 10MATE * BETERRABA

ADXU���i�8 ESCri-1 Atividádes -do Conselho
Para trabalhar no Desta-

N
·

I d�::i::OÓP�;i:"'�'��::id�� .. aciona .. , O Petróleo
tos deverão se apresentar às .'

,-.r_,�
9,30 do dia 27 d� corrente,

RIO DE �ANE�RO, (E. J. � t� produziram óle;. Dêsses
I
alizava estudos geológicos'!:"

podendo lançar mão das I L) - Os resultados alcan- OIto produtores, 4 estão 10-
I geofísicos nos Estados do

conduções da Base que sai- i çados pelo �onselho Nacio-' calizados no campo de Dom I Amazonas, Pará, Maranhão,
rão às 6,45 horas do 'I'rapi-

I nal do Petroleo, nos servi- João, 2 no de Itaparica e 2 Piauí, Bahia, São Paulo, Pa-

che Municipal. no de Pedras. No mesmo p�- ràná e Santa Catarina exe
.

ços de perfuração, durante
' , , r'

, , ríodo, foram iniciados 5 no- cutava ,sondagens, na Bahia
o mês de dezembro último, _.1

toram
vos poços e, ao terminar o e, em Sao Paulo e dava iní,l

� auspiciosos, ,de vez
mês outros quatro estavam c�o. a,os trabalho,s prepara\)que dos nove poços termina- ,

sendo perfurados na Bahia tonos para as novas perfu
los no Recôncavo baiano oi-

e 1 em São Paulo. rações de Badajós, no Pará,

Ascenderam, "

dessa for- e Riachão, .no _�aranhão'lma, a 64 os poços concluí- _

dos pelo Conselho durante
I

o ano d e 1952, sendo, que

desses, 44 se revelaram pro

lutores de óleo e 2 de gás.
) total de poços perfurados
.ielo referido órgão desde o

So a expectativa de um

acesso de asfixia asmática
com .o seu cortejo aterrador.
ibate o espír ito mais reais
tente, Ser asmático é viver
sempre de baixo dessa obs
iessão nervosa e dissolveu
:e. O remédio do dr. Reyn
gate, a salvação dos asmáti
'20S, combate ef icazmenta-;
não só a própria asma, co

mo qualquer bronquite crô-
. 1_'

ii e 1 no Maranhão, A, me- nica ou nao, tosse, chiados,
cragem perfurada em 195;:

etc. Com o remédio do dr-

, t':' 40933
Royngate, as gotas antias,

, mgw a apresen'
.

, .

,,',' . -,
mátícas, puramente vegetal,

:ndo uma dlferen?a a ma is, o. .d�ente adquire imediato
.ôbr.e o ano an ter ior, de .. alívio, voltando sua respira,
7.100 metros. A produ cão ção logo ao ritmo natura'!

e ól eo bI"U'tO
' .

Nas boas casas. Pelo re,em�
nos campos

o Recôncavo acusou, tam-
bolso Postal, End. Teleg .

Mendelinas. Rio Dist. local
3taudohar & Driess.e,n- Ltda-.)..

Procura-se

'os; 205 estão ' localiza dOE

',o Estado .da Bahia, 7 em

.Iagoas, 4 em Sergipe, 2 no

rerritório do Acre, 2 no Pa

Moça com menos de 18 .

-------------

anos, que tenha bôa .letra
e prática de dactilogra-

.n íc io das suas atividades

ira, em 31 de dezembro de

952, de 311, dos quais 18G

le óleo, 24 de gás e í07 se-

iratamento da sífilis
E PLACAS SIFILlTICAS.

Elixir de Nogueira
Medicação cuxilfar no tra

tamento da sifBis.

fia. Apresentar-se na re

dação de ALVORADA, à
.

rua Conselheiro Mafra,
140 - das 10 às '1l horas.

Crédito atendendo memorial

Confederação Nacional do
Comércio acaba con�ed�r
�rinta por cento câmbio li

vre para couros e peles
crus pt Congratulações Eu

gênio Soares, representante
Confei:nércio CEXIM".

.

Jém, ,sensível aumento em

952, tendo alcançado o to

;al de 750'.249 barris, ou se

jam 119.289.591 litros, con-

era 690.776 barris .

109.833.430 litros) em '

lfJ51.
A refinaria de-Mataripe,

cujas obras de ampliação
leverão estar concluídas, em

--- ,---- ----

Aluga-sevados, cOlTespondendo à ga- Aluga-se uma sala com I

,30lina 47.700.000 litros, ao 63m2 paI"a
,.

comercIO, ou es-

querosene 4.976�7QO litros 't"J ' cn OrlO, com vitrine pró-
ao óleo diesel

ll33.400
li- .

pna e esterrv de aço, sita à
tros, e ao óleo ombustível rua 24 de maio no Estreit

46.602.90À litros Ao fil}ali- 'ao lado do n 720 VA t
o,

" '

.

',' er e ra-
zar " 1J,lJ( d. 19 2 C

'.

'. J'
e ", o onse-

I tar com o proprietário no

lh��!�! '�'IPetróleo r\ I citado número.
f'� \">�,\r"J_; \. d· -

.

publicado na forma da lei.

'Dado e passado nesta cida- LIR'A TENIS CLUBEde de ·Florianóp_olis,' ao.s vin- ,",,','
te (20) dias do mês de' abril PR�GRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE MAIO

do ano de mil novecentos e D�a 2 - Sábado - Soil'ée - Início 22 horas.

.::inquenfa e t:r.ê�. Eu, Vini- DI.a 9 - Sábado - Grandiosa 80irée - Coroação
ela Rainha dos Estudantes Universitários .:__ Início 22

cius' Gonzàga, Esédvão, o horas.
.3ubscrevi. (Assinado) Ma- D'ia 17 ,- D' Tommgo - arde Dansante - Início

noel Barbosa de' Lacei"da, : 7 horas.

Juiz de Direito da 4a. Vara. D�a 23 - Sábado - Soirée - início 22 horas

Está conforme. O Escrivão:
DIa 31 - Domingo - Cock-tail Dansante - Início

10 horas. '

.

,

Vinipills Go.nz,aga. \

,NOTA.' S-:- ervirá de ingr,esso o talão do mês corrente.

Dr. Alvaro de
Carvalho

Comunica aos seus clien.

tes a mudanç.a de sua resi·

dência para a rua Almiran.

,te Lamêgo,' n. 130.

Fone-: 2.422.

VencJe-se
Uma casa de material si

ta em Coqueiros, na praia
dQ meio .

Informações nesta Reda-

maio próximo, proáuziu, em

1952, 707.000 barris .

(112.413.000 litros de deri-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta·feira, 30 de Abril de 1953

-_ ---,_------

Bingo "Bola Preta"
•

I

(, DOMINGO,
DIA ,3, AS 15 HORAS _ GRANDE E ESPECIAL BINGO "BOLA PRETA", NOS SALõES DO CLUBE DOZE DE AGOSTO. 5 UODA;DAS NO BINGO

/
( -- :MOSCA, COM 5 PREMIOS VALIOSOS, A SABER: la RODADA: _ UM LIQUIDIFICADOR ARNO NO VALOR DE CR$ 1.400,00 _ ga RODADA: _ UMA EN.

-

\Ii CERADEIRA ARNO EQUIPADA COM ESPJtLHADOR DE CERA NO VALOR DE CR$ 2.400,00 _ 3a RODADA: ._ UMA MÁQUINA DE COSTURA EJ.,ÉTRICA MARCA

)�J
ZYNDAP NO VALOR CR$ 4.800,00 _ 4a RODADA: _ 11M RÁDIO ELETRóLA DE PÉ; MARCA SEMP, CONTENDO· PORTA DISCO E UM BAR, NO VALOR DE

CR$ 9.500,00. _ 5a RODADA: _ UM AUTOMOVEL .\LEMÃO MARCA VOLKSWAGEU, NO VALOR DE CRS í6.900,00. _ O BINGO SERA' IRRADIADO P�LA
HADIO GUARUJA', PERMITINDO O CONCORRENTE MARCAR EM SUA PRóPRIA RESIDENCIA. _ CAR roes A VENDA NA SECRETARIA DO CLUBE DOZE

DAS 8 AS 11 HORAS, A 200 CRUZEIROS. F�NTRADA F'RANQUEADA A TODOS QUE QUEIRAM CONCORlmR.
.

•••

AS ELEIÇõES DE 1950

13° DE UMA SÉRIE (ACY CABRAL TEIVE)
As últimas eleições realizadas no município de

.córd ia, apresentaram resultados favoráveis à Coliga
I de partidos encabeçada pela União Democrática Na-

/r / ral, No entanto, o Sr. Getúlio-Vargas levou a melhor

•. Jl):! o Brigadeiro Eduardo Gomes e o P.S.D. vitoriou-s�
nas eleições municipais como também conseguiu maior

número de legendas para a Assembléia Legislativa.
Votaram em Concórdia, 6.510 eleitores.

PLANO FEDERAL
Para Presidente da República, o Sr. Getúlio Vargas

')teve 2772 votos (42,9%); o Sr. Cristiano Machado

9.98 votos (35,5%) e o Brigadeiro Eduardo Gomes 1395

I, .tos (21,6%). .'
,] Os candidatos à Vice Presidencia obtiveram a se

'yn�e, votação:
'f Altino Arantes (PSD) _ 2747 votos (49,8%)
Odilon Braga (UDN) - 2480 votos (45%
Café Filho (PSP) - 257 votos (4,6%)

,

Vitorino Freire (PST) - 23 votos (0,6%)
O sr. Câr-los Gomes de Oliveira levou a melhor so

Iire o SI'. Nerêu h-amos, nas eleições para o Senado.
O candidato da Coligação obteve 3358 votos (54,6%)

contra 2784 votos dados ao candidato pessedista (45,4%).
A votação de legendas para a Câmara dos Deputa-

dos, foi a seguinte:
UDN - 2848 - (46,2%)
PSD - 2762 - (45,%)
PTB _ 623,- (8,8%)
A votação prefencial foi ésta:

PSD
Cid Loures Ribas - 2206
Antônio N. Varela - 338
Orlando Brasil - 153
Armando S. Pereira _ 26

Le0,9.el.:.tQ/Leal _ 19

\__J" Pedro L. Vieira _ 9

Agr ipa Faria _ 7

foram êstes � )

PSD - 2762 votos
UDN _ 1903 votos
PTB -' 435 votos
PSP _ 1187 votos
PRP - 18 voto fi
Em branco - 230 votos

A votação preferencial foi a seguinte (os mais vo

tados)
'.

PSD

Elpio Barbosa - 2669

Augusto Bresola - 71
UDN

Geraldo Gunther - 1837,
Ricarte de Freitas - 38 '

PTB
Augustinho Mignon

í

- 205
Telmo Ribeiro - 112

PSP
Carlos Buchele - 1184

"
PRP

João Sanches - 18

PLANO MUNICIPAL
Os resultados' das eleições para Prefeito de Concór-

dia foram os seguintes:
Atilio Fontana do ,PSD - 3247 votos
Honório Santiago Alves do PSP _: 3103 votôs
Para á Câmara Municipal, os votos de legenda fo-

ram estes:

PSD - 3500
UDN - 1801
PSP - 565
PTB - 422
Em branco - 202

A votação preferencial foi a seguinte: (Os mais

votados)
PSD

Domingos Machado de Lima - 447
Celino Rocha Araujo - 430
Fio.ravante Massolini - 398

PDN ,

Atilio Afonso Belandi - 42�
---�.......-

.."""iJ'oão Carlin - 2'10 --,_-

,,�limjà Kel'be�:�;,.,}21..' " .';.'�{ "i'�_c..;_

De ordem super ior, aviso ao� senhores mutuários
de emp-réstimos hiportecários, em face da revisão e con

qu en te aumento d'ás TAXAS D'ÁGUA E ESGôTO, as

quais, na forma contratual, são pagas por esta CEF e

dehitadas, posteriormente, aos proprietários dos imóveis'
respectivos, que essas taxas continuarão a ser satisfeí
.as de acõrdo com os talões de cobrança, apresentados
rela repartição competente.

.

2. Os mutuários, entretanto, que pretenderem dis
.utír o novo lançamento das taxas em aprêço, deverão
.presentar requerimento ao. diretor da Carteira Hipote
.áría desta CEF, em que sol icitará o não pagamento das
(lesmas por parte desta CEF, declarando-se, outrossim, RIO, (Agência Nacional) cruzeiros.
'espon sável pe1as multas ou outros tributos que" decor- r-r- No decorrer de 1952, se-

':rem de,ssa sua m�d�da, ca�,o n�o consiga solução faVO-I gundo acentuou o presiden- Aparelhamento de outras
avel para o que vier a pleitear, t d R rbl i companhias. ,_ _ 'e a epu Ica em sua

3. QuaIsquer outras mformaçoes serao prestadas .

'a Matriz da CEF, à rua Conselheiro Mafra, 60-62, diá- .Mensagem ao Congresso', Determinou ainda o go- MINISTÉRIO DA GUERRA

:iamente no horário das 13 às 17 horas e aos sábados, houve considerável aumen- vêrn o federal o aparelha. 5a. R. M.
:as 9,30 às 11,30 horas.

"

to na produção metalúrgica mento da Companhia de A- QUARTEL GENERAL
Secretaria Geral da CEF de Santa Catarina, em F'lo- \ nacional, como, consequên- ços Especiais de Itabira S. De ordem do Snr. Coronel

.Ian ópol is, 25 de abril de 1953. .

d did t Ad··. era as me 1 as pos as em ., procuran o com lSS,O in- Ajudante da 5a. R. M. co-
Ari Mafra, Secretário geral. -

prática pelo, govêrno. Como. centívar o desenvolvimento .nun íca-se aos interessados,
que aquele Q. G. possui, pa-

Mesmo assim, houve um materiais de' aco diversos, I_ pares.
aumento de mais de 10.000 tais como enxadas, macha- Preço de alienação a com-

toneladas na produção de, dos, etc - o que virá a pe- Dinar, não ultrapassando de
-'

laminados, uma vez que em sal' na nossa balança de di- Cr$ 90.000:00 (noventa mil
1951 tal produção atingira visas de importações de

r
cruzeiros). As propostas de

.i 342.561 tóneladas, enquan- produtos dessa classe.
-

verão ser apresentadas de
to que em 1952 foi ela d� A fabricação de caminhões vidamente seladas, datadas,
'360.088 toneladas. Referindo-se á' Fabrica assinadas em

. envelope la-,�_
A produção prescente da Nacional de Motores, acen- crado e encaminhadas, o

Usina Siderúrgica Nacional tua') presidente da Repúbli- mais 'breve possível, ao Q.
A Companhia Siderúrg í- ca qu ala também rezistrõu G. da 5a. R. M. - Curitiba

ca Nacional, aliás, para fa- progressos em seus traba- Paraná, a fim de ser feita
ler face aos pedidos acu- lhos, dentro dos recursos a concorrência.
'11ulados das ferrovias na- normais de suas verbas. En-

cionais, produziu 77.0'90 to- tretanto, esses recursos não I
..............._..&

..&.&.._�&w.�• ..,..,.,.,..

.ieladas de trilhos, repre- são bastantes para fazer fa-I,nhões, no� quais foram apl i
sentado tal cifra um aumen- ce ao desenvolvimento ,do cados 31.3% de peças de fa-

O G .�
\

C·
. to de 84% sobre a fabrica- novo programa, de modo I, bricação nacional, esperan-

s_ny ama cx. Ia. I

\,:an- °ter�I,Ooll�l.'.eAsPcoenndtlelne_tsee,aoal.nadnao, que vão ser postas em prá.: do os técnicos que na se

, tica sas medidas indicadas gundamontagern sejam apli-
.!�RONIMO COELHO, 14 - Caixa Postal. que todos os demais servi- pelo decreto n. 8.693. I cados cerca de 46% de pe-·

239 .- Florianópolis
.

cos da Usina Siderúrgica Foram fabricados, em ças de fabricação nacio-

DISTRffiUIDORES de Volta Redonda trabalha- t952, cerca de 800 camí- nal.

I. Caixa- Econômica Federal
de Santa Catarma :Progresso acentuado na

Metalurgica Na,cional'Aviso Importante ,

A produção da Usina Si. rarn com a máxima norma li

derúrgíca de Volta Redon-I dade no decorrer de 1952,
da - Auxílio a outras orga-] acusando-se um lucro de' 240
nizações Metalúrgicas. na-l milhões e 787 mil cruzeiros

cionais - 31.3% de peças no movimento comercial do

nacionais em 800 caminhões refer-ido .ano, enquanto que

produzidos pela, F� N. M. - o fundo de renovação teve

Outros aspectos focalizados lima quota bastante eleva
na Mensagem, presidencial da rio balanço de contas da

ao Congresso. Usina,'. atinfin do atualmen,
te mais de' 136 milhões de

----------------------.--"---- I se sabe, pos foi amplamen- da metálúrgica em outros

te divulgado, a Usina Side-
r
setores sob o controle do

rúrg ica Volta Redonda, tra- govêrno. Tal empresa poude
I

balhando com um só fôrno, . prosseguir no programa en-
• ,\, I

teve sua capacidade de pro- cetado, visando a produ-
dução esgotada. ção de .'70.000 toneladas dé

Reslabelecida a linha
Porto Alegre-Salvador
A Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, comunica 'que a

partir de 24 do corrente' f ica
'

restabelec'ida a linha
PORTO ALEGRE - PLOR'IANóPOLIS - SÃO PAULO
- RIO - VITôRIA - SALVADOR às 6as. feiras com

saída de FLORIANóPOLIS às 7,15 horas.
Agora portanto 2 linhas dirétas FLORIANóPOLIS

- SÃO PAULO - RIO às 4as. feiras às 10,15 e 6as.
feiras às 7,15hs.

\

Cerâmica São Caetano
TUOLOS PREN:SftJJOS, TELHAS, LADRI·
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL 'REFRA·

,TARIO
"

PRONTA ENTREGA

o ESTADO
--_._-------. -

Urgente
.' Negócio de

I __

ocessae
r .

Vende-se um terreno com

3 casas de material todas
.

alugadas.
Sito na Rua 'Campos No

I-OS ns. 6 a. 20. Medindo de

fl:cn te 22 e 33 de fundos. Ih
formações diretamente ao

vendedor sr. Nicolau Doko

la, Alamêda Adolfo Konder,
,�.

Viít'yens;D I R ÉTAS
FLORIAN6pOllS - RIO ÁS 3d'
FPOUS • ...;.S. PAULO -RIO " 4o"
FPOLlS.- CURITIBA-tlIO AOS 5ABS.

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

V�nde-se
Uma casa de material si

ta em Coqueiros, na praia
do meio.

Informações nesta Reda-

ção.

AVISO

:a alienação, uma máquina
Je impressão marca "Mar i

.ioni" de cilindro (2) duas
I

ramas, formato O,73xO,57 e.
J,68xO,48, tiragem 800 exem-

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

CONFORTO abselute
, Grande ECONOMIA

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

AQUECEDOR ELl:TRICO CENTRAL

.I • I Capacidade:
100 a 1,000 litros

,

�.;f�.,

AQUECEDO�
ELÉTRICO

14U{,�4__
IMERSÃO f3

.

Capacidade 30 LlTRQS

• Construido inteiramente de

cobre.
,

• "Aqueeimenfo ultra rápido.

• Ját� abundante na tempe·
ratura desejada.

O MISTURADOR DÃKO,. de regu·

lagem instantanea,. permite a

maior escala de graduações de

TEMPERATURA,

• Construção sólida, sendo a caixa interna 'de COBRE e

reves-tida de material altamente ISOLANTE (lã de vidrol.
• Resistência do, tlpo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por.·-lJRMOSTATO,
que proporciona grande ECONOMIA.

GARANTe o QUE FABRICA
i_' '-'- . ._

.�"'_'
�
�'.

/ v. 'jI'AMOS S/I�·Comércio e 'uenelas,
-��-&-���-"-"__'!�;""'--�.""",ri:, foão, Pin 019•• Fp lis",·St•• C.t rin

Xi'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

(n.cerfa�a A Oiscussao Oa- «P8tro�ràs» _*(5mRI�D

AVIS·O
MINISTÉRIO DA GUERRA'

5a.R. M.

QUARTEL GENERAL

De ordem do Snr. Coronel

Ajudante da 5a. R. M. co-,

a concorrência.

Ve·nde-se
. O Bar MOTORISTA, Rua'
do Mercado n.,S9.

Tratar no mesmo.

farmacias
de Plantão
Mf:S DE MAIO

..1�· Sexta-feira _:__ Farmá
cia da Fé - Rua Felipe

.

Schmidt.
2 Sábado ,- Farmácia,

Moderna - Rua João Pinto.
3 Domingo - Farmácia

Moderna � Rua João Pin
to.

n Sábado Farmácia
Santo Antônio -,- Rua João
Pinto.

10 Doiningo - Farmácia
Santo Antônio - Rua João
Pinto.

16 Sábado - Farmácia
Catarinense - Rua Traja
no.

17 Domingo Farmácia

Ecunômica Federal
Catarma

.

Vend·e-se um sobrado· ,si
;0 á avo Mau'ro Ramos nt 4

[Jor' Cr$ 350.000,00.'

Caixa
de Sànta

Aviso· Imporreete

Ari Mafra,' Secretário geral.

I.

" j
,

XiX X

6 casas de madeira á rua

Curitibanos 82 por .....••

Cl:$ 60.000,00.
x x x

,TerrenÇl á ruâ Pedro De

'101'0 ao lado ántiga Fábri
:l Scarpelli de 13x90. Es

l'eito por Cr$ 50.000,00.
x x x

Diversos lotes no Bairro

-J. S. das Neves, inclusive
Ima esquina ótimo ponto
'ara comércio -,e ideal pa
'a açougue, preço de cada

I'C1'$_ 15.000,00 e 10.000,00 ..
,

. x x x

! Uma área c.om 108 lotesl', [1reço a combmar.
; E mais 3 máq'�inas de '�é. I
,1 Singer e 1 Vesta e .outra

I

�ueca.

Vêr e tratar com Hyroit
,e1', á Av. Mauro Ramos, 4,
':;obrado .

-,-.-----

·�.Iflnno,d..eu .1
. =F�

,

nG novO 'BANeO AGRleOLA
A eOOpl2r�t;vó., de e,.é�;to n� 1, d� BRA�IL!

SEDE PROPRIA

tRw;. cr� n� 1b
'

FLORIRfiÓPOllS - STR CRTRRINR

Clube de Caca,
Tiro e Pesca C.
de Magalb,ães

ftesidbelecida a lin.,ha De ordem do sr, Presiden-

,P,or'o Alegre ..Salvad�r ,t:, ficam COClLvi.r�dos os só-
• ClOS deste lube- para uma

excurção "cinegétíca" -'I!
Massiafllbú, dia IOde

Maio (S-exta-feira), abertu
ra da tempOl'ada de Caça:'
Como de praxe saida às 4

(quatro) horas .dá madru
gada, do Café Comércio
(Mercado Público).
Luiz Horn, Diretor Caça.

NOVO PE'RIODO

de. caça··silvestre
° diretor da Divisão de

Caca e Pesca, do Departa
nento Nacional da Produ

;iio Animal, assinou porta
:. ia estabelecendo o período
Ie 10 de Maio a 15 de se

':embro para a caça de ani
mais silvestres no territó
:io nacional.

RIO 28 (V. A.) __: Foi. en- rompeu o debate com um de- �Ido 'que declarou.. sob pena ploração também por em

:'ad'a ontem no Senado a
'

safio a um de seus colegas, f Je ficar muito mal colocado :Jresas part ículares.ceI r , v, I
'

di cílssão do projeto que para que apresentasse a ar- perante o Senado. O sr. Othon Mader tratou,
IS

, I
t di

' I
O· t 1 d d

,-

d V
. cria a Petrobtás, após va-

I m�
secre a que s isse

d pOds- i m. e,rped a o retsp�nd edu depois, da situação a e-
.

.

discur,sos e an.imada pe-I, :>l.llr
contra a emen a, o que o JUIZ a opor um a e n ezu ela,' muito diferente da-

1'lOS
d 1 ti

,

1 d d'
.

t
'

lo- sr. 'Chateaubriand, que o:a 01', . re 'a, ,Iva a exp ora- ,o US? a'i al:ma se,cre.ta que quela com que a pin aram'

enfrentou com decisão, os J çao ,por partIculal:es. Ach�-; pOSSUIa era ele proprro, en- JS "nacionalistas". Bastava

"t piniquins" 'do "petróleo .va que a ameaça _envolVIa quanto o' sr. Mader larnen- observar que a -ren da do

é .nosso". - questões de honra e d ign i- I tau que o seu colega irro- país no ano passado fôra de

Logo na hora do expedi- dade, não p.odendo o seu

co'-11 �as,s: como. que um ato. de 25 bilhões de cruzeiros ape-

Othon Mader I lega negar-se a faze_r prova traição aos .que desejam uas 5 bilhões menos 'que o
ente, o sr, ,

___

. ", adoção da livre iniciativa Brasfl, o qual, en tretanto, é

__;..__--:---'-------:-,--======�-__, '�na, exploracão do petróleo vinte vêzes maior. Pequeno
.� ,

I e- não provasse imediata- embora, 'a: Venezuela é um
I A. If"t'. ''1 mente a acusação.

.

país rico graças à explora-

_I_pa__._,,___' ,I Prosseguindo, o sr. Ma- ,:ão do petróleo pelo capital
_-'

../' der acentuou .qu e o. debate estrangeÍro e está se desen-

� em tôrn o 'da Petrobrás teve volvendo em todos os 'sen
a vantagem inicial de des� t idos, como o provava um

pertar a atenção do país spa- relatório lido pelo orador,
ra o assunto, notando-se" frequentemente' ínterrorn
certo desaf'ôgo quanto ao: pido pelos "nacionalistas",
sistema a ser adotado' pelo

J

especíalmente pelo sr. Ker
projeto. Com efeito, ver if i- gina!do Cavalcanti, o mais
cava-se que a tendência do exaltado.
Senado auscu ltando a opi- I

, nião pública esclarecida, eraI '1 l� .... /' I

I pera ivre lJ11CIatIva consu-

II bstanciada na emenda 'do
, orador.

I Em seguida, o sr. Mader

'elogiou o discurso proferi-

I do na sessão noturna de
sexta-feí ra pelo sr, Carlos

I Liridemberg a: favor da ex-

mun ica-se aos interessados, De ordem super ior, aviso aos senhores mutuários
que aquele Q. G. possui, pa-I de empréstimos hiportecários, em face da revisão e con

ra alienação, uma máquina quente aumento das TAXAS 'D"ÁGUA E ESGôTO, as

de 'impressão marca "Mari_ll�ua�s, na forma .contratual, são pagas p.or esta .C�F .e
." d '1' d' (2) d I deb itadas, postertormente, aos propríetá.rios doa.jmóveis

1'10nI e CI m 10 ,uas, . - .

f
'

-'-o
..

I respectivos, que essas taxas contmuarao a ser satís er-
ramas, formato 0,73xO,57 e tas de acôrdo com os talões de cobrança, apresentados

•
0,68xO,48, tiragem 80,9 exem- l\ela' repartição competente. Conselheiro Mafra 6. Fone
pIares. 2., Os mutuários, entretanto, que I1retenderem dis- 2.358.

Preço de alienação � com- eutir o novo l.'ançamento das taxas em aprêço, deverão ' De ordem do sr. Irmão Provedor e de acôrdo com o

�presentar' requerimento ao diretor da Carteira Hipote-,I Jreceitua7do no artigo 98 do Compromisso, faço público,binar, não ultrapassando de

Cr$ 90.000,00 (noventa mil
.cária des.ta 'CEF, .em que sol:citará o ni!-o pagamento das jue, no dia 3 de maio, às 8,:;0 horas, será realizada, na

mesmas por parte desta CEF, deçlarando-se, outrossim, S d t
greja do Menino Deus, Missa Solene, .com sermão ao

cruzeiros). As propostas de- responsável pelas .multas oU outFos tributos que decor- urpreen eu e �van.gelho, em comemoração às festividades da VERA.
verão ser, apresentadas de- rerem dessa sua medida, caFO não consiga solução favo-

d
�RUZ.

vicíame;te �eIa:das, d�tadás; :'ãvênjarà'o qüe viel' a.' pleitéal'. '
" � 8,mpnga .. 8- ca.'� �. __ PaJ:a assistjrem a r#er'qa solenidade. ficam convi·

assinadas em envelope la- 3. Quaisquer outras informaçõ.es. serão prestadas PI·tal "o'm J·U O
'ados todos os fieis, <;specia�mente, ps Irmãos e Irmãs.

'a Matriz da CEF, à rua Conselheiro Mafra, 60-62, diá- U r S I Consistório, 28 de abril de 1953,crado e encaminhadas, o
'iamente no horário· das 13 às 17 horas e ao!;! sábádos,

.

do '10./ ao me'"5'•
Luiz S. B. .d� Trindade

mais breve possível, ao Q. :'as 9,30 às 11,3Q horas. li • Secretano
G. da 5a. R. M. - Curitiba- Secretaria Geral da CEF de Santa C(ltariria, em Flo-
Paraná, a fim, de ser f.eita 'ianópéllis, 25 de' abril de 1053.

Catarinense - Rua Traja-
, ,

nQ.

23 Sábado - Farmácia
Noturna - Rua Trajano.
24 Domingo - Farmácia

NotUl;na _; Rua Trajano.
30 Sábado - Fa�mácia

Espera11ça, -; Rua Conse

lheiro Mafra.
31 Domingo - Farmácia

Esperança - I.tu·a Conse- A Serviços Aéreos Cruzeiro. do Su( comunica que a

lh€iro Mafra. . partir de 24 do 'corrente fica restab�lecida a linha
O serviço' noturno será PORTO ALEGRE'- PLORlIANóPOLIS -' SÃO PAULO

efetuado pelas Farmácias
- RIO - VITóRIA - SALVADOR às, 6as. feiras com

,

, iaída de FLORIANóPOLIS às 7,15 horas.Santo Antônio, Moderna e
Agora portanto 2 linhas dirétas FLORIANóPOLI�Noturna, ,situadas 'às ruas - SÃO PAULOI - RIO às 4as. feiras as 10,15 e 6as.

João Pinto e Trajano n. 17. feiras às 7,15hs.

Dentro dessa· temporada
[oram definidas as perrnis
sões de acôrdo com as d ife
:entes regiões e igualrnen
;e, as espécies que' devem
ser poupadas.
Resolveu, também, .aque

'a autoridade que não po
Jerão ser capturados nem

abatidos, em todo o país"
salvo nos casos de licença
3special os seguintes marni
Ieros : anta, cervo, lobo

(guará), paracan a, peixe-

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
I ENTRADA FRANCA

.i..s:

Cerâmica São Caetanô
TIJOLOS rftE��ftuOS, TELHAS, LADRI·
LHOS. RODAPÉS E MATERIAL REFRA-

I

TARJO
PRONTA ENTREGA

05111Gama & Cia.
�Ela)�rMÚ COELHO, 14 - Caixa Postal.

239 - Florianópolis
DISTRIBUiDORES

(, .

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E
HOSPITAL DE CARIDADE

(FUNDADA EM 1765)

VERA CRUZ

------------------------,.-

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio/ - Transportes
Rua Joâo Pinto. 9 Fpolis

--------,�--------------------------------�

Viagem :com segurdoça
i e. rapidez

I"

,

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONlBUS DO

RA?lnO �(snL-B,RASII,EIRO»-
'hrianópolis � Haja! - Joinv1lle' - Curiuba

-

Agência: R.ua� Deodoro esquina ris'
Rua Tenente Silveira

. \

boi, preguiça, tamanduá e
veado bororó; aves: coelhei
ro, gaivota, ema, flamengo,
galo da serra, garça, pato
arminho, capororoca, pavão
do mato, surubú-rei, hárpia, .

tabã, frango dágua-azul,
joão-grande, cegonha (jabi-
rú moleque) e tucano; rep- "

teis: jucuruxin (jacaret in-
ga ou jacarana) e mussu ra-

ua ; quelonios: tartaruga
verdadeira.

'

Ficou pr'oibida a caça de
coruja branca (suindara -

coruj a de igrej a ras

ga mortalha), porque des
troem morcegos hematóf'a
gos, transmissores da "'rai
va; de pássaros e aves 01'

nâ.mentais ou de pequeno
porte; de animais uteis á
lavoura; e de espécies ra

ras.

Foram cons'iderados no-

civos, podendo ser caçados
em qualque r época do ano,
urubus, lebres, graxalha,
mão pelada, puma e [agua
rund is, no Rio Grande do
Sul e, em todo o país, par
-luis, morcêgos hematófa
ros, gatos do, mato, jagua
.ir icas, onça, gambás,' ratos
, cobras peçonhentas, bem
'orno qualquer animal sil
'estre que cause dano á
avoura .ou á criação.

MEIOS DE CAÇA
A caça só será praticada

iperias pelos que estiverem
'icenciados pela Divisão

:omJletente e, segundo a re

"er ida portaria, não poderá
ser feita pelos seguintes
'leias: com visgos, atira
deiras, fundas, bodoques,
'eneno, .incênd io ou armadi
has que sacrifiquem a ca

'a: com 'armas de repeti
�ão a bala de calibre supe
'ior a 22, exceto quando se

;ratar de grande caj_.n iceiro
�m distância superior a'três
'uilômetros de qualquer,
'ia ferrea ou rodovia publ'i
�a; nas zonas urbanas, su

llll'banas, 'povoad'oi, -';fi�tl'i-
os municipaÍs, quando sé
les de capitais ou de cida
les populosas, e nas estân
,jás hidra-minerais; nos

'çudes de domínio puJJ1ico,
1em como nos terrenos ad
'acentes, em 'uma faixa de
',eis quilômetros em torno;
1Uma faixa de um quilôme-
1'0 de éada lado do leito das
'ias-férteas e rodovias pu
')licas; nas zonas destinãdas
1 parques de criação e de
efugio ou santuários; nos

.

ardins zoológicos, nos par
lues e jardins publicos e

'.as florestas ou matas pro
etoras de mananciais, fe
lerais, estaduais e munici
�ais.

.

O "Jornal" do Rio

-,�---"----
�

Vende.se
Por' motivo de entrega, do
rédio ond� esta instalado o

jar São José, na Cidade de

Biguaçu, vende-se os se

guintes utencilos:

U�a' sorveteria
Bacelli.

Uma geladeira
Copeland ..

marca,

'marca

Duas mesas de Snocker.

Mesas, cadeiras, louças,
/itl'ines, etc.'

.

Preço de ocasião.

Praça Nereu Ramos

'Biguaçu, 15-4-953 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

"Agiu" e Fugiu Para Curitiba
o >'J"PERTALHAO PASSOU O "CONTO" NA CASA PORTO" NOS HOTEis METROPOL E LA PORTA, FU
GINDO PARA CURITIBA,IDEPOIS DE LESAR A PRAÇA DE JOINVILLE - ENCONTROU A POLICIA A

SUA CAMIONETE ABANDONÂDA, 'FRENTE.À CATEDRAL

Sessão do dia 29-4-53. PROJETO DE LEI: Paulo, vem a Santa Catar i- mo realizou sua primeira
Presidência: Volney C. de "Dispõe sôbre elevação

Oliveira. de tributos e fixa crité- na, especialmente convidado reunião, sob orientação do

Secretaria: . Lenoir Var- rio para o lançamento pelo sr. Governador do Es- coronel Hélio Braga, presi-

las Ferreira e Elpid!o B::l,1'- das taxas de água e es- tado, a fim de debater, du- dente daquele órgão.
bosa. I gôtos. rante uma semana, com os Como se sabe, os panifi-

,

Do expediente Ildo n esta II Art. 1°- Nenhum impôs- meios culturais e adminis- cadores pleiteam aumento

5essã.o, constou" Um projeto to ou' taxa :poderá ser au-
de lei, de autoria do sr, dep. mentado em mais de 20% trativos, o problema da cri- do preço do pão, alegando

que reestrutura os venci- sôbre o valor 'efetivamente ação da Universidade. encarecimento do custo da

mentos dos Oficiais de .J;15- cobrado no· ano 'anterior, I Grande é o interêsse que .matérfa-prfma, e, conforme

tiça, Também, da bancada quer o aumento se baseie cerca a chegada do renoma-' foi noticiado, a referida co-

da União Democrática Na- em sua natureza quer nas'.l te'c
.'

tos un
í missão tem po bjetí d' 'uO nico em assun os unI-I

cu r o IVO e-

cional, foi lida a comunica- suas fontes, ou sejam os 1
. , . t

.

ção da eleição do líder e vi- lançamentos, com o VIso de
versttáríos, sabido que o

dr., �rmlllar as bases de, um re-

ce-líder daquele partido pc- assim aumentar indireta- Souza Campos foi o grande ajustamento. No entanto, o

_lítico, respectivamente, o� mente o impôsto em propor- pugnador da criação das U- I
V,edido foi demorado.

_

memorando o 230 aniversâ- deputados Coelho de Souza ção supe:ior a 20�;, .

niversidades �o Paraná, Ba-l SDSI L
.

rio de sua organização, rea- e Celso Ramos Branco. Art. 2 - O crltérío de hia e-Rio Grande do Sul. O' D em aJAsPassou-se à lançamento para. a cobrança '1
..'.. "

ti
�

lizar-se-ão duas conf'erên-
. 1 ustre brasil b O S .i S I dI'

_ Hora do' Expediente d t d' te. erro, em o re ervrço ocra a n-
.

a axa. e agua e esgo os'
,

.

'

. , .'
eras religiosas, a cargo do O primeiro orador da ses- nos serviços explorados pelo'

to de estudos da vida uni- dústria (SESI), em colabo-

rev, dr. Satilas do Amaral são foi o sx. deputado Erre-' Estado continúa sendo o fj- versitária VIaJOU prática- l'ação com a Diretoria d'o

ry Teixeira Pinto, que soli- xado pelo Decreto n. 11, de mente todo o mundo, visi Centro Operário, inaugura
citou, ouvido o plenário, se 19 de fevereiro de 1930; lando as Universidádes eu rá no dia de amanhã, 10 de
passas.se te'legramãs aos Sl'S. ' Art. 3° - Dentro de trin-
G

topéias ,americanas e J'apo Maio o ServI'ço de Ree'm-boI
overnador do Estado e Di- ta (30) dias a contar da da- A

'
-

reto r da Estrada de Fer'l"'o ta d bl'
-

d
!l(>sas. sendo grand,e conhe· ' sável de Medicamentos ,e do

a pu Icaçao a presen- ,

Paraná-Santa Catarina, Í"a- te Lei, o Govêrno do Estado

I
cedor do assunto. Espera-s�

tificando a solicitacão da providenciará a restituição que a sua contribuição � (y,'
Câmara Municipal de C�C:i das importâncias cobradas a seus conselhos atúem deci
dor, no sentido de ser cria- mais no _presente ano de
do a litorinà entré Pôrto '0- 1953, sôbre as cobradas em

de Maio na Catedral Metro- cano Bourke Hickeni�)0i�er, l1ião e Marcelino Ramos vc- 1952, das taxas de água e es-

politana. í
do Iowa, anunciou hoje que Ilha aspii'ação do povo' da- gotos desta Capital e de ou-

rina, velho e acalenta.do so

O Círculo Operário desta a sub-comissão de assuntos quela zona. tros Municípios em que ex- nho dOll catarinens:es, obj�:(\
Ca�ital, juntamente com a

I estrangeiros, que preside, I A �otos, foi aprovado. pIore os ditos serviços;

J o,
. .

I'" A" L t·
unanImemente. ' Par'a'grafo u'nl'co A res ���..-.,�.-.---._.,�.

liventude perana CatólI- Ira a merlCa a ma, du� N d

-

.

-
. .

.

,_.._.._..,_.,_.,_,_,_.�

" I ovameqte o aumento a ta- tituição far-se-á indenen-
Augusta Assembléia Legis- ca, tudo tem feito, não pou- , rante as férias do Congres- I xa de ág'ila e esgoto de Fio- dente de requerimento das

lativa, sinto-me no dever pando esforços para o êxito so, para investigar, no 10- rianópolis' partes, integra,lmente, medi-

imperioso de esclarecer fa- de tã:> notável ,empreendi- cal dados ;Heis para o pro- Na h�ibuna, o deputadc 'lnte apresentação à Coleto-

::os que se ligam. à vida eàs mento. grama de informação do Osvaldo Cabral, pronunciou da Estadual dos compro-
Departamento de Estado. longo e bem argumentado vantes do pagamento.

___________�-----------------------��
lilielo cMkaoi�g� au- A��-E�a�inka
mento do imposto de água e 2m vigor na data..da sua pu-

esgoto de Florianópolis, que blicação, revogadas as dis
o Tesouro do Estado inicio'U posições em contrário".
a cobrança. Este projeto, Passou-se à

'

disse o orador, constitua

FI·I 'verdadeiro ascinte ao poder
mes legislativo, que rejeitou c

projeto de lei, que aumenta
ra os referidos impostos.
"Si o Govêrno do Estado,

necessita de, recursos para
realizar o que intenta", con
tinuou � orador, qu,e deixe
de' comprar dois milhões de

cruzeiros de móveis e oiten
ta mil cruzeiros de lenções,
para o :Palácio da Agronf,�
mica".

,

Terminou, apresentando
à consideração de s,eus pa

res, o seguinte projeto de
lei:

Florianópolis, Quinta-feirá, 30 de Abril de 1953

Florianópolis, vez por ou

tra, é prefer'ida pelos "ma
landros", individuos que a

cham 'negócio viver de gol
pes. Para essa classe de in
dívidues.: a Polícia denomi
na "v iganistas", Aqui, não
raros são os casos dêsses es

pertalhões. Aqui, só, não.
Nos grandes centros, êles
são em grande número. Ge
ralmente, pessoas de "boas
falas" .

", Bem trajados, a

parentando elementos de
destaque social, São esses,
Os que vivem lesando os me

.uos incautos. Para êles, tu
do é fácil... Sempre estão
prontos para entrar nas ro

das e ... nas conversas. On
de quer que haja possibili
dade de familiarização, ei
los sem demora.
Florianópolis, felizmente

nem sempre, é a Meca dês
ses indesejáveis. Elementos
nocivos, porque não traba
lham. Roubam. Furtam. Le
vam, com a maior sem-ceri
monia, quanto vão encon-

mento. um veemente apêlo no sen- tran do ao seu alcance. São
De tal forma se encontra tido de providenciar a cons- homens que correm mundo,

o mesmo .batido pelo tempo, I ti:UÇãO imediata de um pré- s�n: lugar certo. Às vezes,

que am dias de chuva os -dio de alvenaria para a A- vanos os nomes que apre-

funcionários precisam man- gência Postal-Telegráfica �=nta�; Diferentes profis-
,

'

I
:;oes .. mas, em geral sabem

ter-se, dentro da repartição, ; de .Caçador e, em caso ne- 'falar. Tem umas 'conver-
de guarda-chuva aberto por-: gativo, conseguir um aluga- sas ...

que só assim evitam de a do que esteja em condições Aqui, poucos tem 'apare
correspondência ficar toda: para o funcionamento da- cido. E quando dão as caras

mo!had�, avariada e, até, I quela repartição federal, a
'logo as primeiras vítima�

f
correm para a Polícia, quan-

prejudicada. I 'im de que Caçador não con- do, então, começam as in-
Sinceramente, é uma, si- tin ue sendo prejudicado em vestigações.

,

, I

tu ação verdadeiramente \(e-
.

suas justas aspirações do -----------

xatória para os funcioná- progresso, principalmente Co.n·ler eAO.ICI·arios e para o público em g'e- diante da soma expressiva
ral, pois não se compreende da renda federal alí veríf i-: Nos dias 2 e 3 de Maio

o desinteresse por uma re- cada.

partição dê tamanha impor- S. S.,
1953.

D. Bencldl Pessedistl nl Assembléil

Discurso do sr. Deputado
Siqueira Belo

"Senhor Presidente,
I
r.ccessidades do povo caça

Senhores Deputados: , I
dorense, os quais, com jus

Em Caçador, cidade de ta razão, reclamam e exi-
extraordinário progresso, gem medidas providenciais
nota-se chocante contraste de ordem a fazer cessá-los,
entre as realizações de in i- I e isto de maneira a mais

.

ti
.

I di..era ivas particu ares e o es- .med iata possível.
caso incompreensível da Di-j Nestas condições
reteria Geral dos Correios e

Telégrafos.
Enquanto aquelas 'àv�n-

que, ouvido o plenário, se

dirija ao exmo. sr. Diretor
Geral dos Correios e Telé

grafos, por intermédio do
ilustre Diretor Regional
dêste Estado, fazendo-se-lhe

INDICAMOS PELA SE-

GUNDA VEZ,

çam n uma marcha acelera

da digna de louvores, o pré
dio onde funciona a Agência
Postal-Telegráfica se encon-
tra em pessirno estado pê

I _

:

conservaçao, ameaçando a

vil' abaixo a qualquer mo-

tância, num município que,

pela operosidade de seus

próximo (sábado e domin

em 27 de abril de go), no templo da Igreja
i Presbiteriana Independente,

Síqueíra Belo". à rua João Pinto n. 37, co-

habitan tes, recolhe aos co
- fres federais soma surpre
endente de renda.

Não se compreende, sr .. Páscoa Operária
Presidente e Nobres srs.

. De-patados que Caçador,
município de progresso fri-

sante, irmanado ao vigor
másculo do seu povo, não

;;eja digno de um prédio de

Centenas de operários, nu- Camargo .

ma demonstra<i!ão" impressio- As, conferências serão re

nante de crença num ideal alizadas à.s 20 horas e a en

superior, preparam-se pa.ra
tI'ada é franca.

a sua Páscoa.

V.Será, pois, uma verdadei- Irá ao Brasil
ra parad� de fé e civismo a',· WASHING'l'O.t\, 29 m.

que se realizará no dia 10 P.) - O senudc,r repubJi-

alvenaria, nos moldes dos

já construídos no Estado.
Os móveis existentes na

quela repartição federal,
.segulldo estou informado,
pertencem a ex-funcionário.
Na qualidade de repre

sentante de Caçador nesta

HOJE--Rit� e Glória
Magistral apresentação da «França

destinada a invulgar triunfo:,
-
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Uma sátira deliciosa e colorida, filmada com
. tOda a mplicia que caracteriza o mundialmente

aplaudido clo8ma francês!

afirmava que o individuo a

cima, lhe havia levado um

terno de roupa, não o de
O SI'. Carlos Porto, pro- volvendo.

prietário da Casa Porto, si- A segunda vítima.
ta à rua Felipe Schmidt, INVESTIGA'ÇõES
nesta Capital, bateu às por-

I De posse dessas que-ixas,
tas da Polícia, informando I

o comissário de serviço en�

que fôra enganado por um I ti-ou em campo. Depois de

in?ividuo, cujo nome soube, algumas investigações, con

Mirou Cunha, vulgo "Solon" ! seguiu saber que Solon, via
de cor branca, casado, com Java em uma camionete, cha
'22 anos de idade, residente ,pa da praça de Palmas, no

em Pôrto Alegre. Este, I Paraná. Mas, ainda havia a

mostrando-lhe um bilhete � terceira vítima ...
com assinatura falsificada, I NO LA PORTA PÀSSOU .

conseguiu levar-lhe a'quan'-IO "BOLO"...· ,Vísitar,á estaCapital, em M aio,tia de Cr$ 1.800,00, em di- Mas havia a terceira ví-
n heíro. tima - essa o Hotel La Por- O Prof Sou

.

CEsta a primeira vítima do ta. Sólon, o aventureiro, se
I •

.

Z J ampos"
"malandro". ..

'

hospedara no Hotel La Por- Passageiro do "Carl Hoe- da plataforma do candidata
NO METROPOL,.A ta, com mulher e filho. A
SEGUNDA VITIMA conta montava em .

Momentos após a queixa Cr$ 4.231,50 e lá ficou para
acima, outra. Esta, um hos-

'

saldar. " E' que havia via
pede do Hotel Metropol, que jado, no Mícro-On íbus para
, � ..

Assembléia Legislativa
ex-ministro dá Educação no

O, Dep.. Osvaldo Cabral apresenta �:l�,ê��l�r:.o sr. Eurico Gas-

projeto- de-lei sObre a taxa 'S. excia.: q_ue l presiden-

de agua' e 98g010
te da Comissão de Constru-

ti ções da Cidade Universitá-
ria da Universidade de São

NA CASA PORTo' COM
ASSINATURA FALSI
FICADA

Ordem do Dia
Não houve' oradore's.
Na parte destinada às ex

plicações pessoais, o depu'-:
tado, 'Franciséo Neves, le- I
vou ao conhecimento da Ca- I

sa de uma carta que havia
recebido do sr. Dimas Si-
queira Clitmpos, no sentido
de ser dado andamento ao

projeto, de autoria do dep.
Ylmar Corrêa, que ,visa um

ginásio oficial na cidade de
Joinville.
.sôbre o mesmo assunto,

usou da palavra o sr. depu
tado Ylmar Corrêa.

OONVITEJ
O SINDICATO DA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO

DE MADEIRAS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA,
tem a satisfação de convidar os seus associados e a classe

madeireira em geral, para participarem da mesa redonda

que se realizará no próximo dia 2 de maio, às 16 horas,
nos salões do Clube 12 de Agôsto, onde serão debatidos
hssuntús de magna importância para a classe. O ilustre

Senador Dr. Ivo D'Aquino, estará presen'te � reunião,
onde debaterá com os madeireiros os sérios problemas da

classe, principalmente sôbre o tão importante Acôrdo Co
mercial com a República Argentina.

Florianópolis, 29 de abril de 1953.
José Elias - Secretário

Joinville. Em comunicação localizada a camionete fren
com a Delegacia daquela ci- te à Catedral, que o seu d
dade,. a Polícia soube que,' no, deixára abandonada ...
ali, também, passára alguns

I Tem a placa n. 16-30-06

"co�t?S" e rumára para mun icipío de Palmas. Est�
CUrItIba... se acha na "Polie ia, para os
ABANDONOU O AUTO- devidos fins .:
MÓVEL, FRENTE A Em dois .dias, o aventu,
CATEDRAL reiro fez misérias em FIo.
Ontem, às 13 horas, foi rianópolis e Joinville.

Universidade de S. ,Catarina

pcke", deverá chegar a esta

Capital, no próximo dia 2_3
de Maio, o dr. Ernesto de

Souza Campos, Professor da
Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo,

Iiin eu Bornhausen.

Negado o aumeu
to do pão -

RIO, 29 (V.A.) - A Co-
missão de 3 moageiros e 3

panificadores designada pa

ra estudar o custo da fari
nha de trigo e suas conse

quências no preço do pão,
instalou-se, hoje, às 10 ho-

ras, na COFAP, e hoje mes-

O ato contará com a pre

sença de chefes dos diver

sos Serviços do SESI desta

Capital que para aquela ci
dade partidã�, hoje.

Gabinete Dentário, na cida
de de Lajes.

."Ívamente na criação da 'D

r iversidade de Santa Ca'ta

Em Itajaí, a solenidade do lançamento da pe
dra fundamental do G. E. Prof. Henrique Midon -

para o qual, por motivos que descansam na histó
ria, foi transferida a homenagem pi.'estada, em lei,
ao Prof. Manoel Ferreira de Miranda - contou com

a presença de um só deputado:' o sr. Bulcão Viana.
Viários, no entanto, eram os parlamentares qlle se

encontravam em Itajaí.
O fato, tem a maior significação, p�is vem de

monstrar que os' membros do Legislat,ivo, mesmo os

que apoiam o governador, não quiseram estar de
corpo pres,ente a UqI ato que lhes desprestigiava 0

mandato.
'E' qúe, naturalmente, como aquele Zé Fernan

des, do Eça, eles nãó quiseram ver, ali na cova onde
'jazia a pedra fundamental, a própria sepultura .. ,

O sr. Bulcão Viana, líder do govêrno e presi
dente da U. D. N., encheu-se de heroismo e foi. E
dizem até que, tomando uma pá, atirou uma singela
porção de terra sôbre si mesmo ...

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


